
III. METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian ini ialah dengan melakukan eksperimen secara

langsung, dengan melakukan percobaan dan tahap-tahap untuk mendapatkan hasil

yang dibutuhkan dalam peenelitian ini. Adapun dalm melakukan percobaan ini

ialah dilakukan beberapa hal sebagai berikut:

A. Waktu dan Tempat

Penelitian dilakukan di Laboratorium Terpadu Teknik Mesin Universitas

Lampung pada bulan Januari 2011 sampai dengan April 2011.

B. Bahan dan Alat.

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. timah solder listrik

Timah solder digunakan sebagai perekat komponen elektronik pada PCB.

2. kabel listrik

Kabel listrik digunakan sebagai penghubung komponen elektronik ke

aktuator.

3. PCB

PCB digunakan sebagai papan tempat meletakkan komponen elektronik

secara permanen.
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4. AN7805

AN7805 digunakan sebagai pengubah voltase menjadi keluaran 5V.

5. Sensor

Sensor digunakan sebagai alat untuk mendeteksi kekeruhan dan suhu pada

aquarium.

6. LM324

LM324 digunakan sebagai penguat dari sensor

7. LM339

LM339 digunakan sebagai komparator untuk masukan ke mikrokontroler

8. Mikrokontroler

Mikrokontroler digunakan sebagai alat pengendali yang sebelumnya di isi

program terlebih dahulu.

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bor listrik

Bor listrik digunakan untuk membuat lubang pada papan PCB agar

memudahkan menempelkan komponen elektronik.

2. Solder listrik

Solder listrik digunakan untuk menempelkan timah pada papan PCB dan

rangkaian elektronik lainnya.

3. Broad band

Broad band digunakan sebagai tempat percobaan sebelum rangkaian di

pindah ke papan PCB.
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4. Aktuator

Aktuator adalah alat yang gigunakan sebagai penggerak dalam rangkaian

elektronika,dalam penelitian ini aktuator yang digunakan ialah pompa dan

selenoid valve.

C. Diagram Alir (Flow Chart)

Proses jalannya penelitaian dapat dilihat pada flow chart dibawah ini:

Gambar 3.1. Diagram alir (flow chart) penelitian

Studi literatur

Perancangan :
 Proses pembuatan kolam
 Sistem kontrol

manufaktur
 Penentuan sensor dan

actuator
Penentuan inputan sinyal

Pengujian
sistem pemeriksaan

Pengambilan data

Analisa dan
pembahasan

Mulai

Kesimpulan

Selesai



34

D. Pelaksanaan Penelitian

Best practice pemeliharaan ikan air tawar yaitu meliputi:

1. Aquarium harus dibuat sebaik mungkin, untuk pemeliharaan ikan.

2. parameter kualitas air harus seimbang agar ikan yang dipelihara dapat

hidup.

3. Pengaturan suhu harus dijaga, suhu yang stabil berkisar 220 - 350 C.

4. Oksigen yang berada di dalam kolam harus seimbang,biasanya jika cuaca

panas oksigen yang bberada didalam air berkurang dan dapat

menyebabkan ikan kekurangan oksigen.

5. Osmoregulasi atau pertukaran air harus sering dilakukan agar ikan tetap

segar dan tidak mudah terserang penyakit.

6. Pemberian pakan harus teratur agar ikan tetap sehat dan mempercepat

pertumbuhan.

7. Dalam pemberian pakan harus teratur yaitu 3 kali dalam sehari.

8. Pemberian vitamin harus di berikan agar ikan mempunyai daya tahan

tubuh,dan tidak mudah sakit.

9. Dalam pemberian vitamin yaitu dengan car mencampurnya dalam

makanan ikan.

10. Memperhatikan ikan harus sering dilakukan, agar ikan tidak mudah

terserang penyakit dan mati.
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E. Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian yang pertam dilakukan ialah membuat lup sistem kontrol,

adapun pembuatan meliputi lup suhu, lup makanan, lup kekeruhan air, dan lup

dispenser makanan dengan lup sebagai berikut:

1. Regulator suhu

Tset +

-

Gambar 3.1. Regulator suhu

Pada regulator suhu temperatur kolam yang diukur dengan menggunakan

sensor suhu, untuk menjaga suhu aquarium tetap terjaga dengan baik,cara kerja

setelah sensor suhu memberi masukan ke kontroler maka pompa bekerja

melalui proses dan membuka klep masukan air dan air masuk ke dalam

aquarium menggantikan air yang sebelumnya.

2. Otomasi makanan

Timer

Gambar 3.2. Sistem otomasi makanan
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Pada otomasi makanan menggunakan delay atau waktu setiap waktu yang

ditentukan motor bergerak membuka klep dispenser makanan dan makanan masuk

kedalam aquarium,dengan waktu yang ditentukan setelah itu klep tertutup

kembali.

3. Kekeruhan air
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Gambar 3.3. Kekeruhan air

Pada kekeruhan air menggunakan sensor otocoupler dengan prinsip kerja apabila

air sudah keruh maka sensor memberi masukan kepada kontroler sehingga

kontroler memberikan imputan kepada pompa argar pompa bekerja dengan

membuka klep masukan air, agar air mask akuarium.

F. Prosedur Pengamatan

Setelah pembuatan lup maka dilakukan proses selanjutnya yaitu pengamatan pada

aquarium ikan,apakah lup berjalan normal atau tidak,apabila tidak maka dilakukan

peninjauan kembali. Kemudian setelah melakukan pengamatan pembuatan sistem

controler maka melakukan pemasangan pada aquarium dan menjalankan sistem

apakah berjalan dengan baik atau tidak, apabila tidak berjalan dengan baik maka

dilakukan ulang sampai sistem dapat berjalan, setelah sistem dapat berjalan maka
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dilakukan pengambilan data bahwa sistem dapat berjalan dengan baik. Kemudian

melakukan pengamatan berikutnya.


