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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian sebelumnya 

Penelitian dengan judul “Pengontrolan Kadar pH Air Secara Otomatis 

Pada Kolam Pembenihan Ikan Lele Berbasis Arduino” oleh Devi Yunita, 

Gustiana, Dr. Parulian Silalahi, M.Pd., dan Surojo, M.T [2]. Penentuan nilai pH 

ideal kolam ikan lele pada perancangan alat peneliti adalah 7-8, sedangkan untuk 

batas toleransi pH-nya 6-9. Perancangan alat menggunakan sensor pH sebagai 

pembaca kadar air akuarium untuk ikan lele. Pada penelitian tersebut 

menggunakan larutan asam dan basa dimana digunakan apabila kadar pada air 

akurium ikan lele terjadi perubahan nilai akibat tingginya kadar asam atau basa 

pada air akuarium untuk membuat kadar air akuarium menjadi seimbang atau 

membaik. 

Penelitian lainnya dengan judul “Model Pengontrol Tingkat Keasaman Air 

Untuk Budidaya Ikan Koi” oleh Jamal Abdun Nasir, Prof. Dr. Ing. Soewarto 

Hardienata, dan M.Iqbal Suriansyah, M.Kom [3]. Pada perancangan alat yang 

dilakukan peneliti dengan menggunakan sensor SEN0161 untuk membaca kadar 

pH dalam air akuarium ikan koi. Kadar yang ditentukan secara aman untuk ikan 

koi oleh sipeneliti antara 6.8 – 7.5. Jika kadar pH <6.8 atau >7.5, maka 

perancangan alat yang dilakukan menggunakan relay dan pompa air untuk 

menurunkan atau menaikkan kadar pH untuk menyeimbangkan kadar pH pada air 

akuarium ikan koi. 
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Penelitian dengan judul “Perancangan Alat Pengganti Air Aquarium 

Otomatis Berbasis Mikrokontroller ATMEGA8” oleh Ahmad Suci Ramadona, 

Edy Victor Haryanto, M. Rusdi Tanjung [4]. Pada penelitian tersebut 

menggunakan inframerah untuk mendeteksi kekeruhan air. Sensor level air 

berfungsi sebagai pembatas bagian atas dan juga pembatas bagian bawah 

akuarium pada saat menguras ataupun mengisi air akuarium. Relay berfungsi 

sebagai saklar untuk mengaktifkan dan menonaktifkan pompa air dan LCD 

berfungsi menampilkan tampilan berupa waktu dan tingkat kejernihan air. Pada 

perancangan peneliti tidak menggunakan sensor pH dimana pemanfaatan sensor 

pH sangat dibutuhkan untuk mengetahui kadar pH pada air akuarium dimana ikan 

peliharaan dapat menderita atau stress karena pengaruh kadar asam dan basa yang 

terlalu tinggi. 

 Penelitian lainnya oleh Dian Pancawati dan Andik Yulianto dengan judul 

“Implementasi Fuzzy Logic Controller Untuk Mengatur pH Nutrisi pada Sistem 

Hidroponik Nutrient Film Technique (NFT)” [5]. Dengan menggunakan pH 

sensor dengan metode fuzzy logic untuk mendeteksi kadar pH pada sayuran selada 

untuk pertumbuhan pada selada tersebut dengan mempertahankan pH pada 

sayuran selada tersebut diperlukan pengontrol pH secara otomatis dengan 

menggunakan solenoid valve. Hasil yang dilakukan untuk mengatur kesimbangan 

kadar pH tersebut membuat hasil pada sayuran selada lebih panjang. 

 Penelitian lainnya dengan judul “Automatic Water Level Control Berbasis 

Mikrocontroller dengan Sensor Ultrasonik” oleh Ilfan Arifin [6]. Pada 

perancangan penelitian menggunakan sensor ultrasonik untuk mendeteksi air pada 

tandon akibat meluap atau kosongnya air dalam tandon. Perancangan penelitian 

Raygie Pinardo Dartok, Perancangan Akuarium Ikan dengan Penetral Air Otomatis dan Pengganti Air Akuarium 
Berbasis Fuzzy Logic, 2019 
UIB Repository©2019



7 
 

Universitas Internasional Batam 
 

menggunakan LED sebagai indikator aktif tidaknya pompa air. Hasil penelitian 

tersebut didapat hasil alat bekerja dengan baik untuk mengontrol ketinggian air 

pada tandon secara otomatis dengan keakuratan 99,5% dan kesalahan 0,5%.  

 

2.2 Power of hidrogen (pH) 

 Power of hidrogen atau tingkat derajat keasaman merupakan ukuran kadar 

konsentrasi ion hidrogen dari suatu larutan [7]. Air dikatakan asam apabila kadar 

pH kurang dari 7 dan dikatakan basa apabila kadar pH diatas dari 7. Ada 3 jenis 

pH yang diketahui yaitu asam, netral, dan basa dengan nilai kadar dari 0 hingga 

14. Pada Gambar 2.1 adalah contoh kadar pH dari tingkat terendah (0) sampai 

tertinggi (14): 

 

Gambar 2.1 pH scale beserta contohnya 

(Sumber: www.dreamstime.com) 

 

2.3 Ikan 

 Ikan merupakan makhluk hidup yang pada umumnya hidup di dalam air 

untuk kelangsungan hidup. Banyaknya jenis ikan yang tersebar di seluruh dunia 

memiliki bentuk yang unik yang dapat membuat manusia tertarik untuk 

memelihara ikan. Ada 2917 jenis ikan tawar yang terindentifikasi di Asia 
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Tenggara [8]. Kualitas air yang dapat dikatakan baik untuk ikan jika dapat 

mendukung kehidupan pada ikan pada setiap pemeliharaan, sehingga mampu 

mencegah stress pada ikan yang dapat menyebabkan ikan sakit yang juga dapat 

berujung pada kematian [1]. 

 Persyaratan wadah untuk memelihara ikan juga penting seperti wadah 

tidak bocor atau bahan wadah kuat dan tahan lama, bahan wadah tidak 

mempengaruhi kehidupan pada ikan, dan mudah dikelola [9]. Kondisi pH sebagai 

parameter kualitas air yang perlu diperhatikan bagi kelangsungan hidup 

organisme seperti air akuarium [10]. Beberapa penilaian suatu kualitas air yang 

baik juga beragam karena untuk mendapatkan nilai kadar pH 7 tidak benar-benar 

akurat sebagai pH yang baik. Untuk kadar pH kualitas air yang baik dinilai 

memenuhi pada kisaran nilai pH 6,5 hingga 7,5 [11]. 

 

2.4 Metode Fuzzy Logic 

Fuzzy Logic merupakan suatu metode yang umumnya digunakan untuk 

mengatasi suatu hal yang belum pasti pada kondisi suatu masalah yang memiliki 

banyak keputusan atau jawaban. Umumnya fuzzy logic merupakan logika dengan 

nilai banyak / multivaluated logic yang dapat mendefinisikan nilai diantara 

keadaan seperti ya atau tidak, benar atau salah, dan sebagainya. Dengan metode 

fuzzy akan digunakan pada pengkodingan untuk pH sensor dalam menentukan 

nilai-nilai pembacaan yang didapat pada pH sensor yang nantinya digunakan 

sebagai penentu untuk penambahan air penetral atau penggantin air akuarium. 
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2.4.1 Fuzzy Sugeno  

 Perbedaan dari fuzzy Mamdani dan fuzzy Sugeno yaitu fuzzy Mamdani 

menggunakan himpunan fuzzy (0-1), sedangkan Sugeno menggunakan konstanta 

atau fungsi matematika (linier). Berikut ini adalah representasi fungsi 

keanggotaan fuzzy logic. 

1. Fungsi Representasi Linier Naik 

 Linier naik adalah suatu himpunan yang dimulai dari domain yang 

memiliki nilai keanggotaan nol ke domain yang memiliki nilai keanggotaan satu 

atau dimulai dari sisi kiri bawah ke kanan atas. Gambar 2.2 adalah gambar untuk 

fungsi representasi linier naik. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Linier naik 

(Sumber: http://logikafuzzy-kelompok4.blogspot.com) 

 

2. Fungsi Representasi Linier Turun 

 Linier turun adalah suatu himpunan yang dimulai dari domain yang 

memiliki nilai keanggotaan satu ke domain yang memiliki nilai keanggotaan nol 

atau dimulai dari sisi kiri atas ke kanan bawah. Gambar 2.3 adalah gambar untuk 

fungsi representasi linier turun. 
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Gambar 2.3 Linier turun 

(Sumber: http://logikafuzzy-kelompok4.blogspot.com) 

 

3. Fungsi Keanggotaan Segitiga 

Kurva segitiga adalah  kurva gabungan dari 2 persamaan linier. Kurva 

segitiga memiliki 3 parameter yaitu a, b dan c seperti pada Gambar 2.4. Kurva 

segitiga ini biasanya digunakan untuk merepresentasikan fungsi keanggotaan 

himpunan normal. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Kurva segitiga 

(Sumber: http://logikafuzzy-kelompok4.blogspot.com) 

 

4. Fungsi Keanggotaan Kurva Trapesium 

 Kurva trapesium memiliki nilai atau titik yang punya nilai keanggotaan 

sama dengan 1 yaitu b ≤ x ≤ c. Pada kurva trapesium terdapat 4 parameter yaitu a, 

b, c dan d seperti pada Gambar 2.5. 
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Gambar 2.5 Kurva trapesium 

(Sumber: http://logikafuzzy-kelompok4.blogspot.com) 

 

 Pada fuzzifikasi dilanjutkan dengan penentuan hasil output fuzzy dari input 

yang ditentukan melalui rule evaluation. Pada rule evaluation dilanjutkan oleh 

defuzzifikasi. Pada defuzzifikasi ini dilakukan pemetaan dari jarak nilai keluaran 

ke dalam semesta pembicaraan yang bersesuaian, dan pada proses tersebut 

menghasilkan nilai kontrol pada non fuzzy [12]. Pada perancangan ini proses pada 

defuzzifikasi menggunakan metode Center of Area (CoA) yang dirumuskan pada 

persamaan 1 berikut ini  [13].  

𝑧0 =
∑ 𝜇�𝑤𝑗�.𝑤𝑗
𝑛
𝑗=1

∑ 𝜇�𝑤𝑗�𝑛
𝑗=1

                                 (1) 

 

2.5 Komponen Penelitian     

2.5.1 Arduino Mega 2560 

Arduino Mega 2560 merupakan alat papan mikrokontroller yang 

menggunakan IC mikrokontroller Atmega 2560. Papan ini memiliki pin i/o 

sebanyak 54 pin digital input/output, 15 buah diantaranya dapat digunakan 

sebagai output PWM, 16 buah analog input, 4 UART. Untuk penggunaannya 

relatif sederhana dengan menghubungkan power dari USB ke komputer. Arduino 

Raygie Pinardo Dartok, Perancangan Akuarium Ikan dengan Penetral Air Otomatis dan Pengganti Air Akuarium 
Berbasis Fuzzy Logic, 2019 
UIB Repository©2019

http://logikafuzzy-kelompok4.blogspot.com/


12 
 

Universitas Internasional Batam 
 

Mega 2560 memiliki 4 serial port, lebih banyak daripada Arduino Uno yang 

hanya memiliki 1 serial port. Pada Gambar 2.6 merupakan bentuk fisik pada 

Arduino Mega dan Tabel 2.1 merupakan spesifikasi pada Arduino Mega. 

 

Gambar 2.6 Ardino Mega 2560 

(Sumber: Label Elektronika) 

 

Tabel 2.1 Datasheet Arduino Mega 2560 

Mikrokontroler ATmega2560 

Tegangan Operasianal 5V 

Tegangan Input (rekomendasi)                 7-12V 

Tegangan Input (limit) 6-20V 

Pin Digital I/O 54 (of which 15 provide PWM output) 

Pin Analog Input 16 

Arus DC per Pin I/O 20 mA 

Arus DC untuk Pin 3.3 V 50 mA 

Memori Flash 256 KB of which 8 KB used by bootloader 

SRAM 8 KB 

EEPROM 4 KB 

Clock Speed 16 MHz 

LED_BUILTIN 13 

Panjang 101.52 mm 

Lebar 53.3 mm 

Berat 37 g 
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2.5.2 Sensor pH 

Cara kerja pada pH sensor berada pada sensor probe yang berbentuk 

elektrode kaca dengan cara mengukur jumlah ion H3O+ di dalam suatu larutan. 

Ujung pada elektrode kaca merupakan lapisan kaca dengan ketebalan 0,1 mm 

dengan bentuk seperti bola (bulb). Bentuk fisik pada alat pH sensor dapat dilihat 

pada Gambar 2.7. Bola tersebut dihubungkan dengan bahan plastik panjang, yang 

nantinya diisi cairan HCl. Didalam cairan HCl terendam kawat elektrode dengan 

bahan perak dengan permukaan terbentuk oleh senyawa setimbang AgCl. Jumlah 

konstan pada larutan HCl tersebut membuat elektrode Ag/AgCl memiliki nilai 

potensialnya stabil. 

Bagian penting pada sensor pH berada pada bagian bola (bulb) kaca yang 

mampu untuk bertukar ion positif (H+) dengan larutan yang terukur. Kaca tersebut 

tersusun dari molekul silikon dioksida dengan beberapa ikatan logam alkali. 

Ketika bola kaca ini terekspos air, ikatan SiO akan terprotonasi untuk membentuk 

membran tipis HSiO+  yang sesuai dengan reaksi seperti berikut ini: 

SiO + H3O+ → HSiO+ + H2O 

 

Gambar 2.7 Sensor pH 

(Sumber: probots.co.in) 
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2.5.3 Liquid Crystal Display (LCD) 

LCD merupakan suatu jenis media tampil dengan menggunakan kristal 

cair sebagai penampil utama. LCD banyak digunakan diberbagai bidang seperti 

alat-alat elektronik salah satunya adalah kalkulator. Fungsi pada LCD sebagai 

penampil yang nantinya akan digunakan untuk menampilkan status kerja alat pada 

hasil pH, status air pada rain sensor, hasil fuzzy, dan water level. Pada Gambar 2.8 

merupakan bentuk fisik pada LCD 16x2. 

 

Gambar 2.8 LCD 16x2 

(Sumber: potentiallabs.com) 

 

2.5.4 Water pump DC 

Water pump DC berfungsi untuk memompa air secara searah untuk 

menarik air yang ditarik oleh water pump dan diarahkan pada tujuan. Penerapan 

pada water pump (Gambar 2.9) pada perancangan alat adalah untuk membuang 

air akuarium yang memiliki kadar pH sangat asam atau sangat basa dan mengisi 

air akuarium, dan sebagai pompa larutan penetral untuk akuarium. 

 

Gambar 2.9 Water pump DC 

(Sumber: Tokopedia.com/arduino-robot) 
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2.5.5 Sensor ultrasonik 

Gelombang ultrasonik memiliki frekuensi yang sangat tinggi yaitu dapat 

mencapai 20.000 Hz yang tidak bisa didengar oleh telinga manusia. Bunyi dengan 

frekuensi tersebut hanya dapat didengar oleh hewan-hewan tertentu seperti 

kelelawar, anjing, kucing, sampai dengan lumba-lumba. 

Sensor ultrasonik (Gambar 2.10) merupakan sensor yang memiliki fungsi 

mengubah besaran fisis (bunyi) menjadi besaran listrik dan sebaliknya. Prinsip 

kerja pada sensor ultrasonik ini dari pantulan suatu gelombang suara sehingga 

dapat digunakan untuk mendefiniskan jarak benda dengan frekuensi tertentu. Cara 

kerja pada sesnor ultrasonik yaitu ketika trigger (pemancar) mengeluarkan 

gelombang suara, hasil dari pantulan gelombang yang terjadi akibat adanya suatu 

objek di depan akan diterima melalui echo (penerima). Pada alat penelitian yang 

dilakukan, sensor ultrasonik digunakan sebagai water level untuk membaca 

ketinggian air akuarium. 

 

Gambar 2.10 Sensor Ultrasonik 

(Sumber: amazon.in/Ultrasonic-Sensor-Module-HC-SR-04-

Robokart/dp/B00ZNB01HI) 

 

2.5.6 Rain sensor  

 Rain sensor adalah sensor yang berfungsi untuk mendeteksi adanya suatu 

cairan atau air yang dapat difungsikan dalam banyak aplikasi dalam kehidupan 
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sehari-hari. Prinsip kerja pada rain sensor ini pada saat ada suatu benda cair turun 

dan mengenai panel rain sensor, maka terjadi proses elektrolisasi oleh cairan.  

Rain sensor (Gambar 2.11) pada rancangan alat penelitian nantinya 

digunakan untuk mendeteksi ketersediaan cairan penetral dimana cairan tersebut 

dihubungkan pada water pump. Pada saat cairan penetral yang dideteksi pada rain 

sensor tidak ada (cairan penetral habis), maka water pump tidak aktif dan lampu 

LED aktif untuk menandakan cairan penetral telah habis dan menunggu air 

akuarium untuk dapat melakukan penggantian air otomatis. 

 

Gambar 2.11 Sensor hujan 

(Sumber: www.continental.sg) 

 

2.5.7 Driver Motor L298N 

 L298N (Gambar 2.12) merupakan alat yang banyak digunakan pada 

elektronika yang digunakan untuk mengontrol kecepatan atau arah pada 

perputaran motor DC. IC L298 merupakan IC tipe H-bridge yang dapat 

mengendalikan beban induktif seperti relay, solenoid valve, motor DC dan lain-

lain. 

Pada IC L298 terdiri dari transistor-transistor logik dengan gerbang nand 

yang berfungsi untuk memudahkan dalam menentukan arah putaran suatu motor 
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DC maupun motor stepper. Pada perancangan penelitian nanti L298N digunakan 

untuk mengatur motor water pump. 

 

Gambar 2.12 L298N 

(Sumber: www.nyebarilmu.com) 
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