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ABSTRAK 

  

 Memelihara ikan adalah suatu hobi masyarakat yang sangat digemari dari dulu hingga sekarang, akan 

tetapi ikan yang dipelihara pada kolam harus diperhatikan waktu pemberian pakannya sehingga ikan tersebut 

membutuhkan jadwal pemberian pakan yang teratur dan terus menerus. maka dibutuhkan suatu alat yang dapat 

memberi makan ikan secara otomatis pada waktu-waktu yang telah ditentukan, yaitu dengan mengatur waktu 

pemberian pakan sesuai dengan jadwal yang diinginkan pengguna serta dapat memonitoring berapa sisa makanan 

yang tersedia dalam alat tersebut agar dapat dilakukan pengisian ulang. 

 Dari permasalah tersebut maka di berikan solusi dengan merancang Prototipe Alat Dan Sistem 

Monitoring Pemberi Pakan Ikan Otomatis Dengan RTC (Real Time Clock) Via Jaringan Nirkabel Dengan 

Platform IoT dirancang menggunakan NodeMCU sebagai pusat kontrol, dan beberapa alat seperti RTC, Motor 

Servo, Sensor Ultrasonic, kabel adaptor dan diperintah dengan bahasa pemprograman arduino dengan aplikasi 

Arduino IDE serta monitoring pada web. Memudahkan pemilik kolam dalam pemeliharaan ikan tanpa harus 

memberi makan ikan secara langsung serta dapat memonitoring sisa pakan ikan yang tersedia. 
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ABSTRACT 

 

 Raising fish is a community hobby that has been very popular from the past until now, however, fish 

that are kept in ponds must be considered when feeding them so that these fish require a regular and continuous 

feeding schedule. then a tool is needed that can feed fish automatically at predetermined times, namely by 

adjusting the feeding time according to the schedule desired by the user and being able to monitor how much food 

remains are available in the tool so that it can be refilled. 

 From this problem, a solution is given by designing a Prototype Tool and Monitoring System for 

Automatic Fish Feeder with RTC (Real Time Clock) Via a Wireless Network with an IoT Platform designed to 

use NodeMCU as a control center, and several tools such as RTC, Servo Motor, Ultrasonic Sensor, adapter cable 

and commanded in the Arduino programming language with the Arduino IDE application and monitoring on the 

web. Make it easy for pond owners to keep fish without having to feed the fish directly and can monitor the 

remaining available fish feed. 

 

 

Keywords: NodeMC; RTC; Automatic Fish Feed; 

mailto:yudhanurianto@gmail.com


 

PENDAHULUAN 

 Memelihara ikan adalah suatu hobi masyarakat yang sangat digemari dari dulu hingga sekarang, karena 

kemudahannya dalam pemeliharaan dan perawatannya yang membuat kebanyakan orang ingin memelihara ikan. 

Akan tetapi ikan yang dipelihara pada kolam harus diperhatikan waktu pemberian pakannya sehingga ikan 

tersebut membutuhkan jadwal pemberian pakan yang teratur dan terus menerus. Namun karena kesibukan atau 

kegiatan lain dan di luar dugaan, hal tersebut seringkali menjadi kendala. 

 Oleh karena itu maka dibutuhkan suatu alat yang dapat memberi makan ikan secara otomatis pada waktu-

waktu yang telah ditentukan, yaitu dengan mengatur waktu pemberian pakan sesuai dengan jadwal yang 

diinginkan pengguna serta dapat memonitoring berapa sisa makanan yang tersedia dalam alat tersebut agar dapat 

dilakukan pengisian ulang.  Dengan alat tersebut, pemelihara ikan tidak perlu khawatir lupa memberi makan ikan, 

atau ketika tidak sedang berada dirumah. 

 Berdasarkan dari uraian diatas, maka diberikan solusi dengan merancang suatu sistem dengan judul 

penelitian “Prototipe Alat dan Sistem Monitoring Pemberi Pakan Ikan Otomatis dengan RTC ( Real Time 

Clock) via Jaringan Nirkabel dengan Platform IoT” 

 

METODE 

Metode yang digunakan digunakan adalah sebagai berikut :  

1.  Studi Pustaka  

 Pengumpulan data dari buku-buku yang sesuai dengan tema permasalahan, misalnya buku analisis dan 

 desain sistem informasi.  

 

2.  Studi Dokumentasi  

 Pengumpulan data dari literatur-literatur dan dokumentasi dari jurnal, artikel, media masa, majalah, internet, 

 diktat dan sumber informasi lain. 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Hasil dari penelitian ini yaitu Prototipe Alat Dan Sistem Monitoring Pemberi Pakan Ikan Otomatis Dengan RTC 

(Real Time Clock) Via Jaringan Nirkabel Dengan Platform IoT.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Flowchart Alat 

 

Gambar 1. 1 Flowchart Alat 

 

Keterangan gambar:  

1.  Inisialisasi sitem yaitu pada sensor ultrasonic dan RTC. 

2.  Pada sensor ultrasonic, akan dikirimkan informasi untuk jumlah pakan ikan. 

3.  Pada RTC akan masuk ke proses pengecekan jam, apakah jam pemberian pakan sudah sesuai, jika 

 tidak maka akan dikembalikan ke RTC, jika ya maka motor servo akan dinyalakan dan informasi 

 bahwa ikan telah diberi makan akan dikirimkan. 

5. Semua informasi yang dikirimkan sebelumnya masuk ke database kemudian ditampilkan pada web  

 menjadi laporan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Flowchart Aplikasi 

 

Gambar 1. 2 Flowchart Aplikasi 

Keterangan gambar:  

1.  Masuk kehalaman login. 

2.  Masukan Username dan passord. 

3.  Dilakukan pengecekan Username dan Password, jika benar akan di arahkan ke halaman utama, jika salah 

 maka akan kembali ke login. 

4.  Setelah masuk ke halaman utama terdapat tampilan data berupa persentase jumlah pakan, keterangan 

 ikan telah diberi makan, dan waktu. 

5. Cetak laporan. 

 



Rancangan Model Alat 

 

Gambar 1. 3 Rancangan Alat 

 

1.  Adaptor berfungsi sebagai sumber tenaga dalam sistem. 

2. Kabel jumper berfungsi sebagai penghubung antara NodeMCU ke RTC, Sensor Ultrasonic dan 

 Motor Servo. 

3.  RTC berfungsi sebagai penghitung waktu secara real time. 

4.  Sensor berfungsi untuk membaca jumlah pakan. 

5.  Motor Servo berfungsi sebagai buka tutup lubang pakan. 

 

Use Case Diagram 

Use case ini akan menjelaskan secara sederhana proses komunikasi sistem pada mikokontroler dengan perangkat 

dengan menggunakan ESP8266 yang merupakan dokumentasi naratif dari use case Menghubungkan perangkat 

dengan ESP8266 dan Memberi perintah ke NodeMCU untuk menggerakkan Motor Servo. Perlu diketahui bahwa 

proses komunikasi tidak harus dilakukan setiap menjalankan aplikasi. 

 

Gambar 1. 4 Use Case 

 



Activity Diagram 

Activity diagram hubungan perangkat dengan sistem ini akan menggambarkan hubungan aliran kerja yang 

telah dijelaskan pada use case yang telah dijelaskan. 

  

 

Gambar 1. 5 Activity Diagram 

 

 

Tampilan Alat Dan Aplikasi  

1. Alat  

 

Gambar 1. 6 Tampilan Alat 

 

 

 

 



2. Tampilan Login 

 

Gambar 1.7 Tampilan Login 

 

3. Tampilan Halaman Utama 

 

Gambar 1.8 Tampilan Halaman Utama 

 



4. Tampilan Antarmuka Keluaran Sistem 

 

Gambar 1.9 Tampilan Cetak Data 

 

 

5. Pengujian Alat (Motor Servo pada saat terbuka) 

 

Gambar 1. 10 Motor Servo Kondisi Terbuka 

 

 

 

 

 

 



6. Pengujian Alat (Motor Servo pada saat tertutup) 

 

Gambar1. 11 Motor Servo kondisi tertutup 

 

  

PENUTUP 

1. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan : 

1. Prototipe Alat Dan Sistem Monitoring Pemberi Pakan Ikan Otomatis Dengan  RTC (Real Time Clock) Via 

Jaringan Nirkabel Dengan Platform IoT dirancang  menggunakan NodeMCU sebagai pusat kontrol, dan 

beberapa alat seperti RTC,  Motor Servo, Sensor Ultrasonic, kabel adaptor dan diperintah dengan bahasa 

 pemprograman arduino dengan aplikasi Arduino IDE serta monitoring pada  web.  

2. Memudahkan pemilik kolam dalam pemeliharaan ikan tanpa harus  memberi makan ikan secara langsung 

serta dapat memonitoring sisa pakan ikan  yang tersedia. 

 

2. Saran 

 Disampaikan beberapa saran guna menambah manfaat rancangan alat ini, yaitu : 

1. Alat dapat ditingkatkan ke ukuran kolam yang lebih besar dengan  penyebaran yang merata.  

2.  Diharapkan kerangka penyangga tempat pakan bisa lebih kuat dan seimbang serta dapat di isi pakan dengan 

 ukuran yang berbeda. 

3.  Diharapkan penempatan sensor bisa lebih baik agar pembacaan data lebih stabil dan data bisa lebih akurat.  

. 
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