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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Diagram Alir Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan pada proses pengerjaan tugas akhir ini akan melaui 

beberapa tahapan yang membentuk sebuah alur yang sistematis seperti terlihat pada Gambar 

3.1 dibawah ini. 

 

Gambar 3.1. Diagram Alir Pengerjaan Tugas Akhir 

Penelitian ini diawali dengan mengumpulkan data-data dengan mencari serta 

mempelajari data-data dan teori yang berhubungan dengan sebuah alat yang dirancang untuk 

menghitung bibit ikan dan sebuah sistem yang dapat menghitung kebutuhan pakan 

berdasarkan jumlah dan berat badan ikan, dosis perawatan kualitas air dan dosis untuk pakan 

ikan. Dalam penelitian ini penulis mencari data atau informasi sumber masalah yang sering 



III-28 
 

dialami oleh petani ikan dan pembudidaya. Setelah data-data permasalahan terkumpul 

selanjutnya dilanjutkan dengan perancanga sistem keseluruhan menggunakan blok diagram. 

Perancangan sistem keseluruhan mencakup perancangan desain, perancangan hardware, 

perancangan software, perancangan website. Setelah perancangan sistem selesai, maka alat 

dan sistem akan masuk dalam tahap pengujian. Jika alat dan sistem lolos uji maka akan 

dilakukan analisis terhadap implementasi alat. Kemudian melakukan pengujian kelayakan alat 

yang telah diimplementasi.  

3.2. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan study literatur untuk menelusuri 

sumber informasi dan refensi dari internet atau tempat yang menyediakan sumber informasi 

dan referensi yang berkaitan dengan judul penelitian “Rancang Bangun Prototype 

Penghitung Bibit Ikan Lele Menggunakan Sensor Optocoupler Dengan Menerapkan 

Sistem Budidaya Booster Berbasis Website”. Study literatur ini bertujuan untuk menunjang 

dalam mencari informasi serta mengumpulkan data-data yang bersangkutan dengan judul 

tugas akhir diatas yang mana informasi atau data-data yang dicari berkaitan dengan 

perancangan dan pembuatan alat.  

3.3. Perancangan Sistem Keseluruhan 

Perancangan sistem diawali dengan membuat blog diagram yang menjadi gambaran 

umum dari alat yang akan dirancang sehingga bentuk rancangan secara keseluruhan yang 

terkandung di dalam blok diagram dapat dianalisa sistem yang akan diterapkan pada alat 

tersebut sehingga alat dapat bekerja sesuai dengan apa yang diharapkan. Alat penghitung bibit 

ikan yang akan diciptakan terdiri dari perangkat keras berupa mikrokontroller yang 

dikendalikan perangkat lunak sehingga semua sistem terkontrol dan terintegrasi oleh 

mikrokontroller. Sistem yang dirancang membutuhkan seorang operator untuk 

menjalankannya. Blok diagram alat penghitung bibit ikan terdiri dari tiga bagian umum, yaitu 

input, proses, dan output seperti yang terlihat pada Gambar 3.2. 
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Gambar 3.2. Blok Diagram Alat Penghitung Bibit Ikan 

Bagian input teriri dari komponen-komponen yang menghasilkan sebuah nilai yang 

akan diterima oleh bagian proses yaitu mikrokontroller. Adapter berfungsi sebagai supply 

tegangan untuk mikrokontroller dan IC LM7805 yang akan mendistibusikan tegangan ke 

komponen-komponen input lainnya. Sensor inframerah dan tombol reset menghasilkan 

sebuah nilai tegangan yang akan diterima oleh mikrokontroller. 

Bagian proses berperan menerima semua nilai masukan dari komponen-komponen 

pada bagian input. Nilai-nilai tegangan yang diterima oleh mikrokontroller akan diproses 

untuk mendapatkan sebuah hasil. Yang mana hasil yang diperoleh akan dikirim melalui modul 

wifi agar mikrokontroller dapat terhubung ke jaringan dan dapat mengirim data ke website. 
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Bagian output merupakan hasil dari proses yang telah dilakukan mikrokontroller 

berupa serial monitor dan sebuah website yang telah dirancang khusus agar dapat menerima 

data dari mikrokontroller.  

Cara kerja alat ini adalah ketiak mikrokontroller mendapat supply daya dan dalam 

keadaan ON maka sensor oprocoupler mendeteksi suatu benda yang melewatinya (ikan) 

kemudian menghitung berapa banyak benda yang lewat.  Hasil perhutungan dapat dilihat pada 

serial monitor. Jika sensor tidak mendeteksi adanya benda yang lewat dalam kurun waktu 10 

detik maka hasil dari penghitungan akan dikirimkan ke database yang kemudian akan 

ditampilkan dalam bentuk tabel pada sebuah website. 

3.3.1. Perancangan Desain alat 

Desain prototipe alat penghitung bibit ini akan dibuat dengan menggunakan bahan 

steyrofoamyang dirancang sedemikian rupa untuk dapat menampung bibit dan melewatkannya 

pada bagian sensor.  

 

Gambar 3.3 Desain Alat Penghitung Bibit Ikan 

Model alat yang di desain terdiri dari beberapa blok yaitu blok penampungan, blok 

sensor, blok pengatur lorong sensor, dan blok keluar (exit).Blok I merupakan wadah 

penampung ketika ikan di curahkan. Terbuat dari lembaran aluminium yang di desain seperti 
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gambar 3.3 di atas agar ikan dapat menuju ke blok sejanjutnya. Blok II merupakan blok 

sensor yang berfungsi mendeteksi ikan yang melewati blok ini. Blok III merupakan blok 

kanal menggunakan corong dengan spesifikasi terlihat pada Gambar 3.4 .  

 

Gambar 3.4  Spesifikasi Corong Ikan pada Blok III 

Pada blok ini lorong dapat diatur besarnya sesuai dengan lebar dan besar ikan yang 

akan lewat pada lorong sensor. Blok IV merupakan blok exit tempat keluar ikan setelah 

melewati blok II.  

 

Gambar 3.5. Ilustrasi Penghitungan Bibit 
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Peletakan photodioda dibagian bawah bertujuan agar ketika benda melewati sensor 

maka photodioda akan tertutup sempurna oleh objek yang melewatinya karena objek akan 

menutupi lubang sensor. Ilustrasi objek yang melewati sensor optocoupler dapat dilihat pada 

gambar dibawah ini. Ketika objek menutupi lubang pada permukaan photodioda, maka sensor 

akan mengirim nilai tegangan 5V pada arduino yang akan dibaca sebagai logila 1 pada 

mikrokontroller. Letak sensor dapat di lihat pada ilustrasi Gambar 3.5 dan perancanga 

keseluruhan alat penghitung bibit ikan lele dapat dilihat pada Gambar 3.6. 

 

Gambar 3.6. Rancangan Alat Keseluruhan 
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3.3.2. Perancangan Hardware 

A. Spesifikasi 

Berikut ini adalah spesifikasi masing-masing komponen yang akan di rangkai. 

1. Sensor Optocoupler yang terdiri dari LED infra merah (transmitter) dan photodioda 

(receiver) yang menggunakan IC LM393 sebagai komparator. 

2. Catu daya 9V/12 volt dengan baterai atau adaptor untuk supply daya mikrokontroller dan 

IC LM7805. 

3. Tombol push button untuk mereset perhitungan. 

4. Mikrokontroller ATMega328-PU (Arduino-Uno) sebagai sistem pengolahan I/O (Input 

Output). 

5. Modul wifi esp8266 sebagai modul penghubung mikrokontroller ke jaringan wifi. 

B. Perancangan komponen sistem 

Perancangan komponen terbagi atas 2 bagian yaitu rancangan modul sensor dan 

rancangan modul wifi. Perancangan modul sensor dan modul wifi menggunakan aplikasi 

eagle untuk membuat skematik setiap module yang nantinya akan disatukan menjadi sebuah 

sitem rancangan yang utuh. 

1. Rancangan Rangkaian Modul Sensor Oprocoupler 

Rancangan modul sensor untuk mendeteksi bibit ikan lele akan menggunakan dua buah 

modul sensor optocoupler seperti terlihat pada Gambar 3.7. 
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Gambar 3.7. Rangkaian Modul Sensor Optocoupler 

Setiap modul sensor optocoupler mendapat suplai tegangan yang berasal dari modul 

regulator tegangan. Tegangan kerja modul sensor optocoupler yaitu sebesar 5V DC.  Pada 

setiap modul sensor optocoupler terdapat dua buah LED kuning sebagai indikator power dan 

indikator signal. Ouput signal dari modul sensor optocoupler akan diterima mikrokontroller 

arduino uno pada pin-2 dan pin-3. 

2. Rancangan rangkaian modul wifi esp8266 

Modul wifi Esp-8266 membutuhkan tengan sebesar 3.3 Volt yang terhubung dengan pin 

out 3.3 Volt arduino. Komunikasi antara arduino dan modul wifi terjadi dengan adanya 

koneksi antara pin 4 dan 5 masing-masing di set sebagai Rx dan Tx menggunakan library 

SoftwareSerial sebagai port serial tambahan.  
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Gambar 3.8. Rangkaian Arduino dan Modul Esp8266 

Setelah keduanya di rangkai utuh seperti gambar 3.8 di atas, modul wifi Esp-8266 di 

program dengan menggunakan library ESP8266WIFI.h. class pada library yang digunakan 

yaitu: 

- Wifi.begin(): berfungsi untuk menyambungkan wifi ke acces point. 

- Wifi.status(): berfungsi untuk mendeteksi status wifi. 

- Wifi.client(): berfungsi untuk menyambungkan koneksi ke client untuk memulai 

pengiriman data. 

Ketiga perintah diatas merupakan perintah dasar yang harus dilakukan agar modul wifi 

dapat terhubung ke jaringan. Dengan demikian, mikrokontroller dapat mengirim data ke 

server. 
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3. Rancangan modul button reset 

Ada dua jenis button yang terdapat pada modul ini, pertama yaitu button yang berfungsi 

untuk mereset arduino dan esp8266 secara bersamaan dan yang kedua yaitu reset button 

untuk mereset nilai count seperti yang terhlihat pada gambar 3.9. 

 

Gambar 3.9. Rangkaian Modul Button Reset S1 dan S2 

S1 adalah push button reset untuk mereset arduino dan esp8266 secara bersamaan 

untuk menanggulangi error. Sedangkan S2 adalah button reset untuk mengembalikan nilai 

perhitungan menjadi 0. Pada button S2 akan menggunakan PULLUP resistor yang terdapat 

pada fitur arduino sehingga apabila tombol di tekan pin 6 arduino akan membaca nilai 0V dan 

apabila tombol tidak ditekan pin arduino akan membaca nilai tegangan 5V. 

 

4. Rancangan rangkaian modul regulator tegangan 

Regulator tegangan bertujuan untuk men-supply daya yang dibutuhkan oleh modul sensor 

yaitu dengan memproses tegangan sumber yang berasal dari catu daya sebesar 9V menjadi 

5V. Modul ini menggunakan IC LM7805 yang dapat menerima tegangan minimal 7V dan 
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maksimal 25V dengan output arus hingga 1.5A. Pemasangan kapasitor secara paralel 

bertujuan untuk mencegah osilasi yang dapat mengganggu arus DC. Modul ini juga 

ditambahkan dengan LED indikator yang dirangkai secara paralel pada bagian output 

regulator yang berfungsi untuk memberi informasi apakah regulator sedang dalam keadaan 

hidup atau mati. 

 

 

Gambar 3.10. Rangkaian Schematic Modul Regulator Tegangan 

Modul selanjutnya yang akan menerima output dari regulator tegangan ini adalah modul 

sensor optocupler dan display LCD i2C yang masing masing modul membutuhkan tegangan 

sebesar 5V DC. 

 

5. Rancangan rangkaian modul LCD display i2C 

Rangkaian modul LCD dengan menggunakan modul i2C untuk menghemat pin input 

pada arduino. Modul ini berfungsi sebagai sarana informasi dari output yang dihasilkan oleh 

mikrokontroller kemudian ditampilkan ke dalam sebuah layar lcd display 16x2. LCD display 

ini menggunakan sumber tegangan dari modul regulator tegangan karena khawatir suplay 
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arus yang diberikan oleh arduino tidak maksimal karena arduino sendiri sudah terhubung 

dengan modul wifi esp8266. Rangakaian pada modul LCD dapat dilihat pada Gambar 3.12. 

 

Gambar 3.11. Rangakain LCD Dengan Modul I2C 

Output dari i2c yaitu VCC, GND, SDA dan SCL. VCC mendapat suplay tegangan dari 

output regulator tegangan yaitu 5V DC, sedangkan ground dihubungkan ke pin GND arduino 

dan GND regulator tegangan. Pin SDA dan SCL masing masing terhubung dengan pin analog 

A0 dan A1. 

 

C. Hasil Perancangan Modul 

Tahap rancangan keseluruhan merupakan realisasi dari blok diagram yang telah dibuat di 

atas. Rancangan keseluruhan merupakan gabungan dari tiga modul, yaitu modul 

sensoroptocoupler, modul wifi esp8266 dan modul regulator tegangan. Skema rancangan alat 

penghitung bibit ikan dapat dilihat pada Gambar 3.13. 
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Gambar 3.12 Skema Perancangan Perangkat Secara Keseluruhan 

3.3.3. Perancangan Software 

Perancangan software bertujuan untuk membuat alur program yang digambarkan  

dalam sebuah flowchart yang nantinya akan diaplikasikan kedalam pemrograman. 

Perancangan perangkat lunak (software) menggunakan ardunio IDE dan bahasa pemrograman 

yang digunakan untuk memprogram arduino berdasarkan pada bahasa C.  

 

 

1. Pemrograman sensor optocoupler 

Pemrograman sensor optocoupler bertujuan untuk mendeteksi keberadaan benda yang 

lewat melalui sensor optocoupler.Pemrograman sensor dilakukan dengan mengikuti alur 

program pada gambar 3.14. 
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Gambar 3.13 Flowchart Program Modul Optocoupler 

Dari flowchart di atas dapat dipahami ketika salah satu sensor sensor pertama (S1) atau 

sensor kedua (S2) mendeteksi sebuah objek maka kondisi sensor akan bernilai “benar” dan 

nilai count akan bertambah. Pada bagian ini mikrokontroller akan terus memeriksa kondisi S1 

dan S2 dan menambahkan nilai count kembali apabila onjek terdeteksi kembali. Keadaan ini 

disebut juga dengan looping. Pada keadaan looping mikrokontroller tidak boleh dalam 

keadaan sleep karena dapat mempengaruhi nilai penghitungan. Oleh karena itu penggunaan 

fungsi delay() pada program microkontroller diganti dengan fungsi millis() karena fungsi 

delay() membuat arduino berhenti sejenak dan mengabaikan masukan input dari pin-pinnya. 

Kemudian nilai count akan ditampilkan ketika sensor S1 atau S2 dalam keadaan tidak 

mendeteksi benda dan apabila tombol reset ditekan maka nilai count akan di reset menjadi 0. 

 



III-41 
 

2. Pemrograman modul wifi 

modul wifi Esp8266 berfungsi untuk membangun koneksi antara mikrokontroller dan 

acces point. Pada bagian ini modul bertugas mengirim data dengan menggunakan metode 

GET pada HTTP request method. Alur pemrograman pada tahap pemrograman ini dapat 

dilihat pada Gambar 3.15. 

 

Gambar 3.14. Flowchart Program Pengujian Modul Esp8266 

Modul wifi Esp8266 berperan sebagai client yang terhubung ke acces point jaringan wifi local. 

Pada bagian program koneksi, wifi melakukan looping dan terus mencoba membangun 

koneksi terhadap SSID dan password yang terlah dikonfigurasi. Jika koneksi berhasil 

dibangun, maka modul ini akan menetapkan koneksi TCP terlebih dahulu dengan server. Jika 

koneksi server berhasil maka akan dilanjutkan dengan pengiriman data, jika gagal maka 

proses koneksi ke server akan diulangi. Pengiriman data dimulai dengan menetapkan panjang 

karakter yang akan dikirim. Data yang dikirim kepada server menggunakan method HTTP 

GET Request. 
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3. Konversi Prosedur Kerja Sistem Booster ke Pemrograman Website 

Berdasarkan prosedur kerja yang terdapat pada sub.bab 2.7.3 pemberian pakan dan suplement 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

𝑝𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 (%) =  
𝑃𝑎𝑘𝑎𝑛 (𝑔)

5000
 𝑥 100 .............................................................  (2.5)[16] 

Program: $persentase = $pakan / 5000; 

Dari persamaan di atas maka dapat dihitung dosis yang dibutuhkan untuk setiap obat pakan: 

𝐺𝑟𝑜𝑡𝑜𝑝 (𝑔𝑟𝑎𝑚) =  12,5𝑔 ×  𝑝𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒  ......................................................... (2.6) [16] 

Program: $gp = $persentase * 12.5; 

𝑃𝑟𝑒𝑚𝑖𝑥 𝐴𝑞𝑢𝑎𝑣𝑖𝑡𝑎 (𝑔𝑟𝑎𝑚) = 12,5𝑔 ×  𝑝𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 ........................................ (2.7) [16] 

Program: $gp = $persentase * 12.5; 

𝐴𝑚𝑖𝑛𝑜 𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑 (𝑐𝑐) = 15𝑐𝑐 ×  𝑝𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 ........................................................ (2.8) [16] 

Program: $gp = $persentase * 12.5; 

𝑃𝑟𝑜𝑔𝑜𝑙 (𝑔𝑟𝑎𝑚) = 25𝑔 ×  𝑝𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 .............................................................. (2.9) [16] 

Program: $p = $persentase * 25; 

𝐼𝑚𝑜𝑛𝑢𝑣𝑖𝑡 (𝑐𝑐) = 15𝑐𝑐 ×  𝑝𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 ............................................................ (2.10) [16] 

Program: $afs = $persentase * 15; 

𝑆𝑡𝑟𝑒𝑠𝑠𝑂𝑓𝑓𝑔𝑟𝑎𝑚=15𝑔× 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 ................................................................. (2.11) [16] 

Program: $afs = $persentase * 15; 

𝐴𝑖𝑟 (𝑚𝑙) = 750𝑚𝑙 ×  𝑝𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 ................................................................... (2.12) [16] 

Program: $a = $persentase * 750; 
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4. Hasil pemrograman modul wifi dan sensor 

Dari kedua alur kode program di atas akan disubstitusikan antara alur program sensor 

dan alur program wifi. Penggabungan alur program dapat dilihat pada gambar 3.16. 

 

Gambar 3.15. Diagram alir program penghitungan bibit ikan 

Program dirancang untuk mikrokontroller arduino uno agar mikrokontroller dapat 

membaca input yang diterimanya dari kedua sensor optocoupler kemudian meng-akumulasi 

data keseluruhan sehingga mendapatkan sebuah hasil atau nilai penjumlahan pembacaan dari 

input kedua sensor. Jika mikrokontroller tidak membaca sinyal HIGH dari semua sensor dan 

tombol reset dalam selang waktu 10 menit, maka mikrokontroller akan meng-aktifkan modul 

wifi agar hasil yang sebelumnya telah diakumulasi dapat dikirim ke website.  
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3.3.4. Perancangan Website  

1. Use Case Diagram 

Use case diagram bertujuan untuk menggambarkan interaksi antara pengguna dengan 

sistem dan menunjukkan hubungan antar sistem. Use case diagram yang akan di bangun pada 

sistem penghitung bibit ikan ini dapat dilihat pada Gambar 3.19. 

 

Gambar 3.16 Use Case Diagramwebsite Sistem Budidaya 

Client atau admin dapat menambah berat kolam secara manual. Untuk mengetahui nilai dosis 

pakan, jadwal pakan, dan dosis obat untuk pakan User harus memasukkan sample berat ikan 

agar sistem dapat meng-kalkulasi nilai dosis. 

2.  MockUp website 

Berikut ini merupakan desain yang akan di terapkan pada website. Menggunakan front-

end framework bootsrap untuk memperindah tampilan website dan mempermudah dalam 

menerapkan desain yang lebih dinamis. 
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Gambar 3.17. Mockup Website Hasil Perhitungan Bibit Ikan 

Bagian utama pada website ini yaitu tampilan website yang menyajikan data yang didapat 

dari alat penghitung bibit ikan. Data yang ditampung adalah nomor kolam, tanggal, dan 

jumlah bibit sesai data alat penghitung bibit ikan dan terdapat edit dan hapus data untuk 

perbaikan jika terjadi kesalahan. 

 

Gambar 3.18 Mockup Website Kebutuhan Pakan dan Dosis Obat Pakan 



III-46 
 

Pada bagian halaman website ini client harus meng-input nilai sampel berat untuk 

mendapatkan hasil pakan ikan sehari-hari dan takaran dosis yang digunakan untuk dicampur 

pada pakan. 

 

Gambar 3.19 Mockup Website Jadwal dan Dosis Pemberian Pakan 

Terlihat pada gambar 3.22, halaman website menampilkan dosis pakan sesuai dengan 

waktu yang sudah di tetapkan. Pemberian dosis pakan terbagi atas 3 waktu, yakni pagi 30%, 

sore30%, dan malam 40% yang di dapat dari total kebutuhan pakan sehari hari. 

3.4. Pengujian Sistem 

Pada tahap ini akan dilakukan pengujian sistem terhadap alat yang telah dibuat untuk 

mengetahui seberapau jauh keberhasilan yang telah di capai pada alat penghitung bibit ikan 

sebelum diimplementasikan dalam membaca input, memproses input, dan output yang akan 

keluar. Adapun beberapa tahapan dalam penghujian sistem yaitu: 

A. Pengujian Software 

1. Pengujian perangkat lunak alat 

Pengujian perangkat lunak alat dilakukan dengan menjalankan sub-sub program pada 

masing-masing modul yang terangkai pada arduino guna memastikan bahwa setiap modul 

dapat berjalan dengan baik dan tidak terjadi kesalahan atau error. Sub program dan modul 

yang dirancang berguna untuk memudahkan perancang apabila terjadi error pada alat yang 
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sedang dirancang, dengan demikian perancang dapat dengan mudah mendeteksi modul mana 

yang sedang bermasalah. Pengijian perangkat lunak pada program sensor optocoupler dan 

program wifi menggunakan arduino IDE dengan bantuan monitor serial komunikasi Pengujian 

program pada website 

2. Pengujian perangkat lunak website 

Pengujian ini dilakukan bermaksud untuk mengetahui apakah data yang dikirim oleh alat 

berhasil diterima oleh website atau tidak. Pengujian program pada website dilakukan dengan 

mengaktifkan localhost server apache dan database MySQL. Server yang digunakan untuk 

percobaan masih bersifat lokal yaitu belum menggunakan jasa hosting untuk dapat terkoneksi 

secara online. Setelah alat mengirim data maka website akan manampung data-data yang 

datang, kemudian akan disubstitusikan ke dalam tabel database MySQL yang sudah dirancang 

untuk menampung data-data yang masuk tersebut. Pengujian ini dapat dilihat dengan 

mengakses server local phpMyAdmin dan melihat tabel database yang menyimpan nilai-nilai 

yang dikirim oleh alat penghitung bibit. Jika data tidak berhasil diterima maka kesalahan yang 

dapat dianalisa adalah pada program modul wifi dan program PHP penerimaan data. 

B. Pengujian Hardware  

1. Pengujian Arduino Uno 

Pada tahap ini dilakukan pengujian koneksi antara arduino dan komputer dengan 

menyambungkan perangkat arduino dan komputer menggunakan kabel USB serial yang 

ditandai dengan munculnya sebuah port Arduino Uno pada Ports (COM & LPT). Langkah 

selanjutnya adala menginstal IDE arduino untuk menulis dan meng-upload program ke 

dalam mikrokontroller arduino uno. Pada tahap ini pin digital 2 dan 3 arduino akan di set 

sebagai input untuk menerima tegangan dari sensor (Gambar 3.23 inisialisasi input pin 

sensor).  

 

Gambar 3.20 inisialisasi input pin sensor 
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Sedangkan pin 4 dan 5 digunakan sebagai komunikasi serial antara arduino dan ESP8266 

yang terlihat pada gambar 3.24 di bawah ini. 

 

Gambar 3.21 Penggunaan Library softwareSerial Sebagai Pin Serial Komunikasi 

Tambahan 

2. Pengujian Sensor Optocoupler 

Sensor optocoupler terdiri dari 2 bagian yaitu bagian sensor dan bagian comparator. Pada 

bagian sensor terlebih dahulu akan dilakukan pengukuran tegangan pada saat sensor 

photodioda dikenakan cahaya infra merah dan pada saat sensor photodioda tidak dikenakan 

cahaya infra merah. Perbandingan dua nilai tegangan di atas akan dijadikan acuan untuk 

mendapatkan tegangan referensi pada comparator. Dari output yang dihasilkan oleh 

komparator akan dilakukan pengukuran tegangan kembali sehingga tegangan yang masuk 

ke pin arduino dapat dipastikan aman dan tidak merusak mikrokontroller. 

3. Pengujian tombol restart 

Pengujian tombol restart dilakukan dengan menggunakan multimeter. Tombol restart 

terhubung dari pin reset mikrokontroller arduino uno dan esp8266 yang apabila di tekan 

akan terhubung ke ground. Pengujian dilakukan dengan cara menekan tombol restart dan 

mengamati apa yang terjadi pada mikrokontroller arduino dan esp8266. 

4. Pengujian wifi modul esp8266 

Pengujian wifi dilakukan dengan memasukkan program ke ESP8266. Terdapat beberapa 

langkah dalam pengujian modul wifi: 

1. Melakukan koneksi ke jaringan. 

2. Melakukan serial komunikasi antara ESP dan arduino dengan program yang sederhana. 

3. Mengirim data yang diterima dari arduino untuk dikirim ke website. 

Pengujian wifi dilakukan bertujuan untuk mengetahui apakah modul wifi dapat terkoneksi 

dengan jaringan wifi dan dapat mengirim data dengan baik. Selain komunikasi antara ESP dan 

website juga dilakukan pengujian komunikasi antara arduino dan ESP melalui serial 

komunikasi.Menggunakan arduino uno dan arduino IDE untuk memasukkan program ke ESP 
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C. Pengujian alat keseluruhan 

Pengujian alat keseluruhan dilakukan setelah masing-masing modul disatukan 

sehingga menjadi suatu sistem yang utuh dan dapat melakukan kinerja sesuai dengan apa yang 

diinginkan. Pengujian alat dilakukan dengan: 

1. Memberi sumber tegangan 9V kepada mikrokontroller dan menunggu koneksi jaringan 

sukses pada modul wifi. Setelah koneksi sukses, icon koneksi pada LCD akan berubah 

sebagai indikator bahwa alat sudah dapat digukanan.  

2. Kemudian ikan dilewatkan pada alat, ketika sensor membaca benda maka mikrokontroller 

akan menerima logika HIGH.  

3. Apabila sensor tidak mendeteksi benda dalam selang waktu 20 detik dan status koneksi 

internet sukses, maka data-data perhitungan akan dikirim ke sebuah website.  

4. Hasil perhitungan ikan dapat dilihat pada website yang telah dibangun. 

D. Implementasi dan Uji Akurasi 

Pada tahap ini akan dilkaukan implementasi atau penerapan pada alat yang sudah 

dirancang untuk menghitung bibit ikan. Implementasi dimulai dengan memberikan sumber 

tegangan 9V untuk menghidupkan alat. Kemudian menunggu proses inisialisasi sampai icon 

koneksi berubah menjadi terhubung. Selanjutnya bibit dicurahkan ke wadah penampungan 

secara berkala. Setelah bagian sensor membaca ada objek yang lewat maka menandakan 

perhitungan bibit sudah dimulai. Jika alat tidak lagi mendeteksi objek yang lewat dalam kurun 

waktu 20 detik maka hasil penghitungan bibit ikan akan dikirim ke webisite yang dapat dibaca 

berupa tabel. Apabila terjadi kesalahan / human error, maka operator dapat menekan tombol 

reset untuk mengembalikan nilai penghitungan ke nol dan alat tidak mengirim data ke 

website.  

Pada bagian website, operator website harus meng-input beberapa data sampel berat 

ikan untuk kebutuhan analisa obat-obatan dan pakan ikan agar sistem dapat melakukan 

kalkulasi terhadap dosis obat dan pakan yang akan diberikan untuk pakan ikan dan obat pakan 

ikan. 

Langkah terakhir dalam penulisan ini adalah melakukan pengujian implementasi 

setelah dilakukannya pengujian sistem. Uji kelayakan alat dilakukan dengan cara melakukan 
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beberapa kali penghitungan jumlah bibit dengan menggunakan alat dimana jumlah bibit yang 

dihitung sebelumnya sudah diketahui jumlahnya dengan pasti dengan melakukan 

penghitungan secara manual. Tingkat perentase error pada alat dapat hitung dengan rumus 

berikut ini: 

∑ 𝐸  =  

(𝑂𝑛−𝐽𝑛)

𝐽𝑛
+⋯

𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘 𝑢𝑗𝑖 𝑐𝑜𝑏𝑎
 ....................................................….. (3.1) 

Keterangan:  E = nilai error 

O = output hasil hitung alat 

  J  = jumlah ikan yang dihitung 

 

Uji akurasi dilakukan dengan melakukan 4 percobaan yaitu melakukan percobaan 

dengan jumlah bibit 50, 100,200 dan 300. Masing-masing percobaan dilakukan sebanyak 5 

kali pengulangan. Hasil percobaan ditulis pada tabel dengan menggunakan rumus pada 

persamaan 3.1 di atas. Pengujian akurasi dilakukan dan diimplementasikan pada tabel di 

bawah ini. 

Jenis 

Uji 

Coba 

Jumlah 

Bibit 

Output pada alat penghitung bibit ikan lele 

1 2 3 4 5 Rata – Rata 

A 50 
(𝑂1 − 𝐽1)

𝐽1
 

(𝑂2 − 𝐽1)

𝐽1
 

(𝑂3 − 𝐽1)

𝐽1
 

(𝑂4 − 𝐽1)

𝐽1
 

(𝑂5 − 𝐽1)

𝐽1
 

(𝑂𝑛 − 𝐽𝑛)
𝐽𝑛

+ ⋯

𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘 𝑢𝑗𝑖 𝑐𝑜𝑏𝑎
 

B 100 (𝑂1 − 𝐽2)

𝐽2
 

(𝑂2 − 𝐽2)

𝐽2
 

(𝑂3 − 𝐽2)

𝐽2
 

(𝑂4 − 𝐽2)

𝐽2
 

(𝑂5 − 𝐽2)

𝐽2
 

(𝑂𝑛 − 𝐽𝑛)
𝐽𝑛

+ ⋯

𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘 𝑢𝑗𝑖 𝑐𝑜𝑏𝑎
 

C 200 
(𝑂1 − 𝐽3)

𝐽3
 

(𝑂2 − 𝐽3)

𝐽3
 

(𝑂3 − 𝐽3)

𝐽3
 

(𝑂4 − 𝐽3)

𝐽3
 

(𝑂5 − 𝐽3)

𝐽3
 

(𝑂𝑛 − 𝐽𝑛)
𝐽𝑛

+ ⋯

𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘 𝑢𝑗𝑖 𝑐𝑜𝑏𝑎
 

D 300 
(𝑂1 − 𝐽4)

𝐽4
 

(𝑂2 − 𝐽4)

𝐽4
 

(𝑂3 − 𝐽4)

𝐽4
 

(𝑂4 − 𝐽4)

𝐽4
 

(𝑂5 − 𝐽4)

𝐽4
 

(𝑂𝑛 − 𝐽𝑛)
𝐽𝑛

+ ⋯

𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘 𝑢𝑗𝑖 𝑐𝑜𝑏𝑎
 

Tabel 3.1. Tabel Pengujian Percobaan 
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3.5. Uji Kelayakan dan Kepuasan Pengguna 

Uji kelayakan dan kepuasan pengguna dilakukan dengan menggunakan kuesioner guna 

menetahui tingkap kepuasan pengguna alat penghitung bibit ikan lele. Ada dua metode yang 

digunakan pada kuesioner yaitu motode Sloven untuk mencari banyak sampel pengujian dan 

metode  Liker untuk menghitung hasil kepuasan pengguna. 

3.5.1. Metode Sloven 

Setelah dilakukan pengujian sistem, maka dilanjutkan dengan pengujian kelayakan 

kepada pengguna alat dengan metode kuantitatif menggunakan kuisioner. Pengujian 

kelayakan ini dilakukan dengan mengumpulkan data dari sampel pada populasi pembibit ikan 

lele di desa Hang Tuah, Kec. Perhentian Raja yang bertepatan di kabupaten Kampar – Prov. 

RIAU. Penulis menggunakan pengambilan sample dari populasi menggunakan metode Slovin 

sampel. Dimana formulasi yang digunakan pada metode ini ialah: 

𝑛 =  
𝑁

1+𝑁.𝑒2  .......................................................….. (3.2)[26] 

Keterangan: n : Sample 

 N: populasi pembibit ikan 

 e2: Tingkat Kesalahan (0.1)/10% dari jumlah populasi 

 

Untuk mengukur nilai tanggapan responden akan kepuasan terhadapa alat yang akan 

terapkan yakni dengan menggunakan skala likert seperti yang dijelaskan pada sub bab 2.8. 

Pada penelitian ini populasi di ambil dari jumlah pembudidaya bibit ikan lele yang ada 

pada desa Hang Tuah, Kec. Perhentian Raja bertempatan di lingkungan RW-04 yang memiliki 

jumlah petani bibit ikan berkisar 40 tempat usaha. Penelitian dilakukan pada hari Minggu, 24 

Februari 2019 pada jam 01:30-05:00. Dari jumlah populasi maka dapat dihitung jumlah 

sampel untuk dilakukan kuesioner dengan menggunakan rumus pada persamaan 3.2 diatas. 

𝑛 =  
40

1 + 40 × 0.12
 

𝑛 =  
40

1.4
 

𝑛 =  28.57 ≈ 29 sampel 
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 Dari rumus metode sloven dapat diketahui bahwa sampel yang diperoleh dengan 

menggunakan rumus diatas berjumlah 29 sampel dari total 40 jumlah petani bibit yang ada 

pada desa Hang Tuah RW-04. Dari jumlah sampel, maka ada 29 responden yang akan mengisi 

kuesinoer pada penelitian Rancang Bangun Prototype Penghitung Bibit Ikan Lele 

Menggunakan Sensor Optocoupler Dengan Menerapkan Sistem Budidaya Booster Berbasis 

Website untuk mengukur dan melihat seberapa baik produk yang dihasilkan dengan 

menganalisis parameter simplicity, interactivity dan usability dengan menggunakan parameter 

kriteria interpretasi skornya berdasarkan interval pada sub-bab 2.8. 

Berikut ini adalah bentuk pertanyaan di dalam kuesinoer yang akan ditanyakan kepada 

pengguna alat penghitung bibit ikan lele. 

 

KUESIONER PENELITIAN 

“RANCANG BANGUN PROTOTYPE PENGHITUNG BIBIT IKAN LELE MENGGUNAKAN 

SENSOR OPTOCOUPLER DENGAN MENERAPKAN SISTEM BUDIDAYA BOOSTER 

BERBASIS WEBSITE” 

 

A. IDENTITAS RESPONDEN 

 

1. Nama Responden    : 

2. Rata-rata penjualan bibit setelah panen :   : 

B. DAFTAR PERTANYAAN 

Petunjuk pengisian:  

Pilihlah jawaban yang anda anggap paling sesuai menurut anda, dengan cara memberi 

tanda (√) pada kolom jawaban yang telah tersedia. Penilaian dapat dilakukan berdasarkan 

skala likert berikut ini: 

Jawaban Sangat Tidak Setuju (STS)  : 1 

Jawaban Tidak Setuju (TS) : 2 

Jawaban Kurang Setuju (KS)  : 3 

Jawaban Setuju (S)  : 4 

Jawaban Sangat Setuju (SS) : 5 
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SIMPLICITY 

No Daftar Pertanyaan SS S KS TS STS 

1 Apakah alat penghitung bibit ikan lele mudah untuk 

digunakan? 

          

2 Apakah desain alat penghitung bibit ikan lele ini 

mudah dibawa dan dipindah-pindah? 

          

3 Apakah tombol-tombol pada alat penghitung bibit ikan 

lele dapat dimengerti dengan mudah kegunaannya? 

          

4 Apakah output peghitungan bibit dapat dilihat dengan 

mudah? 

     

5 Apakah alat langsung dapat digunakan setelah alat 

dihidupkan? 

     

6 Apakah koneksi alat ke jaringan wifi dapat dilakukan 

dan dipahami dengan mudah? 

     

INTERACTIVITY  

No Daftar Pertanyaan SS S KS TS STS 

7 Apakah sistem penghitung bibit ikan lele ini dapat 

mengkalkulasi kebutuhan pakan dan obat dengan 

baik? 

          

8 Apakah Icon-Icon pada layar LCD dapat dipahami 

dengan baik?  

     

9 Apakah alat dapat mengirim data secara otomatis 

selama alat terkoneksi dengan jaringan wifi? 

          

10 Apakah data pada website dapat dipahami dan 

dilihat dengan mudah? 

     

11 Apakah sistem yang dibangun pada alat 

penghitungan bibit ikan lele dapat digunakan oleh 

kalangan petani pembibit ikan? 
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USABILITY 

No Daftar Pertanyaan SS S KS TS STS 

12 Apakah alat penghitungan bibit ikan lele dapat 

meminimalisir tenaga kerja dalam melakukan 

penghitungan bibit? 

          

13 Apakah sistem penghitung bibit ikan lele ini lebih  

cepat dan memiliki tingkat akurasi yang baik untuk 

menghitung bibit? 

     

14 Apakah alat yang terintegrasi dengan website dapat 

mempermudah petani dalam menerapkan sistem 

budidaya modern (booster)? 

     

 

3.5.2. Metode Likert 

Metode likert digunakan untuk menghitung tingkat kepuasan pengguna alat 

penghitung bibit ikan lele berdasarkan kuesioner yang telah disebar pada pada Desa Hang 

Tuah, Kec. Perhentian Raja bertempatan di lingkungan RW-04. Penghitungan kepuasan 

pengguna menggunakan metode likert dapat diimplementasikan dengan menggunakan 

persamaan persamaan dibawah ini: 

Rumus: T x Pn  ............................................................................................................... (2.16)[17] 

T  = Total jumlah responden yang memilih 

Pn = Pilihan angka skor Likert 

Agar mendapatkan hasil interpretasi, terlebih dahulu harus diketahui skor tertinggi (X) 

dan skor Terandah (Y) untuk item penilaian dengan rumus: 

Y = skor tertinggi likert x jumlah responden 

X = skor terendah likert x jumlah responden 

Penilaian interpretasi responden terhadap cita rasa produk tersebut adalah hasil nilai 

yang dihasilkan dengan menggunakan rumus Index %. 
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Rumus Index %  =  Total Skor / Y x 100  .................................................................... (2.17) [17] 

Pra Penyelesaian 

Sebelum menyelesaikannya kita juga harus mengetahui interval (rentang jarak) dan 

interpretasi persen agar mengetahui penilaian dengan metode mencari Interval skor persen (I). 

Rumus Interval (I) = 100 / 5 (Jumlah Skor (Likert))  ................................................ (2.17) [17] 

Setelah  hasil penghitungan didapatkan, maka nilai index tersebut dapat dikategorikan 

dengan menggunakan range yang telah dijelaskan pada sub-BAB 2.8.1. yaitu mulai dari 

tingakat kepuasan Sangat Tidak Setuju, Cukup/Netral, Setuju dan Sangat Setuju.


