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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Filtering 

Filtering adalah teknik membersihkan air kolam secara otomatis dan secara 

berkala, yang dimana air dari kolam di ambil ke dalam tangki, di ambil dari air yang 

paling dasar 10% dan permukaan air 30%. Kemudian air tersebut akan di olah di 

dalam tangki, di dalam tangki tersebut berisi spons, kerikil besar, kerikil kecil, pasir, 

dan ijuk. Water treatment diperlukan supaya air tidak keruh dan tidak kotor karena 

kotoran-kotoran ikan, plankton, ataupun sisa makanan ikan yang tersisa. Karena 

untuk menghasilkan ikan yang bagus diperlukan kualitas air yang bagus. Ph yang 

diperlukan pada ikan air tawar adalah sekitar 6.0-9.0, tapi ph yang sangat baik 

adalah 7.0-8.0. Suhu yang baik pada air tawar adalah sekitar 25oC-30oC.  

 

2.1.1 Mikrokontroller 

Mikrokontroller adalah sebuah sistem komputer fungsional dalam sebuah 

chip. Di dalamnya terkandung sebuah inti prosesor, memori (sejumlah kecil RAM, 

memori program, atau keduanya), dan perlengkapan input-output. Mikrokontroller 

adalah salah satu dari bagian dasar dari suatu sistem komputer. Meskipun 

mempunyai bentuk yang jauh lebih kecil dari suatu komputer pribadi dan komputer 

mainframe, mikrokontroller dibagun dari elemen-elemen dasar yang sama. Secara 

sederhana, komputer akan menghasilkan output spesifik berdasarkan inputan yang 

diterima dan program yang dikerjakan. Seperti umumnya komputer, 

mikrokontroller adalah alat yang mengerjakan instruksi-instruksi yang diberikan 

kepadanya. Artinya, bagian terpenting dan utama dari suatu sistem terkomputerisasi 

adalah program itu sendiri yang dibuat oleh seorang programer. Program ini 

mengintruksikan komputer untuk melakukan jalinan yang panjang dari aksi-aksi 

sederhana untuk melakukan tugas yang lebih kompleks yang diinginkan oleh 

programmer. Dengan kata lain, mikrokontroller adalah suatu alat elekronika digital 

yang mempunyai masukan dan keluaran serta kendali dengan program yang bisa 

ditulis dan dihapus dengan cara khusus, cara kerja mikrokontroller sebenarnya 
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membaca dan menulis data. Mikrokontroller merupakan komputer di dalam chip 

yang digunakan untuk mengontrol peralatan elektronik, yang menekan efisiensi dan 

efektivitas biaya. Secara harfiahnya bisa disebut “pengendali kecil” di mana sebuah 

sistem elektronik yang sebelumnya banyak memerlukan komponen-komponen 

pendukung seperti IC TTL dan CMOS dapat direduksi/diperkecil dan akhirnya 

terpusat serta dikendalikan oleh mikrokontroller. 

 

2.1.2 Arduino Uno 

Arduino Uno adalah papan mikrokontroller berbasis Atmega328 yang 

memiliki 14 pin digital input/output (dimana 6 pin dapat digunakan sebagai output 

PWM), 6 input analog, clock speed 16 MHz, koneksi USB, jack listrik, header 

ICSP, dan tombol reset. Board ini menggunakan daya yang terhubung ke komputer 

dengan kabel USB atau daya eksternal dengan adaptor AC-DC atau baterai[7]. 

 

 

Gambar 2.1 Hardware Arduino Uno[8] 

 

Spesifikasi Board Arduino Uno[7]: 

a. Mikrokontroller    ATmega328 

b. Tegangan Operasi   5V 

c. Tegangan Input   7-12V 

d. Batas Tegangan Input 6-20V 



8 

 

e. Pin Digital I/O 14     (dimana 6 pin output PWM) 

f. Pin Analog Input   6 

g. Arus DC per I/O pin  40 mA 

h. Arus DC untuk pin 3.3V  50 mA 

i. Flash Memory   32 KB (Atmega328), dan 0,5 KB bootloader 

j. SRAM    2 KB (Atmega328) 

k. EEPROM    1 KB (Atmega328) 

l. Clock    16 MHz 

 

2.1.3  Sensor Suhu 

Sensor suhu merupakan sensor yang mengubah besaran suhu menjadi 

tegangan, dimana sensor ini dibuat dari sambungan dua bahan metalic yang 

berlainan jenis. Sambungan ini dikomposisikan dengan campuran kimia tertentu, 

sehingga dihasilkan beda potensial antar sambungan yang akan berubah terhadap 

suhu yang di deteksi. 

 

2.1.4 Sensor pH  

Pada prinsipnya pengukuran suatu pH adalah didasarkan pada potensial 

elektro kimia yang terjadi antara larutan yang terdapat didalam elektroda gelas 

(membrane gelas) yang telah diketahui dengan larutan yang terdapat diluar 

elektroda gelas yang tidak diketahui. Hal ini dikarenakan lapisan tipis dari 

gelembung kaca akan berinteraksi dengan ion hidrogen yang ukurannya relatif kecil 

dan aktif, elektroda gelas tersebut akan mengukur potensial elektrokimia dari ion 

hidrogen atau diistilahkan dengan potential of hidrogen.  
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Gambar 2.2 Skema elektroda sensor pH [11] 

 

Sensor pH akan mengukur potensial listrik (pada Gambar 2.4 alirannya 

searah jarum jam) antara merkuri Cloride (HgCl) pada elektroda pembanding dan 

potassium chloride (KCl) yang merupakan larutan didalam gelas electrode serta 

potensial antara larutan dan elektroda perak. Tetapi potensial antara sampel yang 

tidak diketahui dengan elektroda gelas dapat berubah tergantung sampelnya, oleh 

karena itu perlu dilakukan kalibrasi dengan menggunakan larutan yang ekuivalen 

yang lainnya untuk menetapkan nilai dari pH[11].  

Elektroda pembanding calomel terdiri dari tabung gelas yang berisi 

potassium kloride (KCl) yang merupakan elektrolit yang mana terjadi kontak 

dengan mercuri chloride (HgCl) diujung larutan KCl. Tabung gelas ini mudah 

pecah sehingga untuk menghubungkannya digunakan ceramic berpori atau 34 

bahan sejenisnya. Elektroda semacam ini tidak mudah terkontaminasi oleh logam 

dan unsure natrium. Elektroda gelas terdiri dari tabung kaca yang kokoh yang 

tersambung dengan gelembung kaca tipis yang didalamnya terdapat larutan KCl 

sebagai buffer pH 7. Elektroda perak yang ujungnya merupakan perak kloride 

(AgCl2) dihubungkan kedalam larutan tersebut. Untuk meminimalisir pengaruh 

electric yang tidak diinginkan, alat tersebut dilindungi oleh suatu lapisan kertas 

pelindung yang biasanya terdapat dibagian dalam elektroda gelas[11].  
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Gambar 2.3 Electrode dan bentuk fisik sensor pH [11] 

 

2.1.5 Sensor LDR 

LDR adalah sebagai salah satu komponen listrik yang peka cahaya, piranti ini 

bisa disebut juga sebagai fotosel, fotokonduktif atau fotoresistor. LDR 

memanfaatkan bahan semikonduktor yang karakteristik listriknya berubah-ubah 

sesuai dengan cahaya yang diterima. Bahan yang digunakan adalah Kadmium 

Sulfida (CdS) dan Kadmium Selenida (CdSe). Bahanbahan ini paling sensitif 

terhadap cahaya dalam spektrum tampak, dengan puncaknya sekitar 0,6 µm untuk 

CdS dan 0,75 µm untuk CdSe. Sebuah LDR CdS yang tipikal memiliki resistansi 

sekitar 1 MΩ dalam kondisi gelap gulita dan kurang dari 1 KΩ ketika ditempatkan 

dibawah sumber cahaya terang. Dengan kata lain, resistansi LDR sangat tinggi 

dalam intensitas cahaya yang lemah (gelap), sebaliknya resistansi LDR sangat 

rendah dalam intensitas cahaya yang kuat (terang)[]. 

 

2.1.6 Breadboard atau papan rangkaian 

Breadboard adalah board yang digunakan untuk membuat rangkaian 

elektronik sementara dengan tujuan uji coba atau prototipe tanpa harus menyolder. 

Dengan memanfaatkan breadboard, komponen-komponen elektronik yang dipakai 

tidak akan rusak dan dapat digunakan kembali untuk membuat rangkaian yang lain. 
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Breadboard umumnya terbuat dari plastik dengan banyak lubang di atasnya. 

Lubang-lubang pada breadboard diatur sedemikian rupa membentuk pola sesuai 

dengan pola jaringan koneksi di dalamnya. Breadboard yang tersedia umumnya 

terbagi atas 3 ukuran: mini breadboard, medium breadboard, dan large 

breadboard. Mini breadboard memiliki 170 titik koneksi (bisa juga lebih). 

Kemudian medium breadboard memiliki 400 titik koneksi. Large breadboard 

memiliki 830 titik koneksi. 

  

2.2 Software 

2.2.1 Arsitektur MySQL 

MySQL adalah salah satu jenis database server yang sangat terkenal dan 

banyak digunakan untuk membangun aplikasi web yang menggunakan database 

sebagai sumber dan pengelolaan datanya. MySQL merupakan database yang 

pertama kali didukung oleh bahasa pemprograman script untuk internet (PHP dan 

Perl). MySQL termasuk RDBMS (Relational Database Management System). 

Itulah sebabnya istilah tabel, baris, dan kolom digunakan pada MySQL. Pada 

MySQL, sebuah database mengandung satu atau sejumlah tabel. Tabel terdiri atas 

sejumlah kolom dan baris, dimana setiap kolom berisi sekumpulan data yang 

memiliki tipe yang sejenis, dan baris merupakan sekumpulan data yang salig 

bekaitan dan membentuk informasi. Kolom biasanya juga disebut sebagai field dan 

informasi yang tersimpan dalam setiap baris disebut record[13]. 

Struktur direktori MySQL[13]: 



12 

 

 

 Direktori yang paling penting dalam struktur direktori MySQL adalah 

direktori bin dan data. Sub-direktori bin merupakan direktori yang menyimpan 

semua program database MySQL, sedangkan sub-direktori data digunakan untuk 

menyimpan data dan file-file yang dibutuhkan oleh MySQL untuk menyimpan 

database. Setiap database MySQL dibuatkan sebagai sebuah direktori di dalam sub-

direktori data ini[13]. 

 

2.2.2 Database Server 

 Database server adalah program yang digunakan untuk menyimpan data 

yang akan diolah di halaman web. Database biasa disebut Database Management 

System (DBMS) adalah sebuah aplikasi yang menjembatani user dan data-data di 

dalam database. Dengan menggunakan DBMS user mampu mengolah data-data di 

dalam database secara mudah dan cepat. Arsitektur DBMS ada yang stand alone 

dan ada yang client-server. Untuk aplikasi web, jenis DBMS yang digunakan adalah 

yang beraksitektur client-web. Maksudnya, keberadaaan komponen ini di dalam 

komputer sangat tergantung kebutuhan dari web yang akan dibuat. Jika web 

tersebut menyimpan data-datanya di file dan bukan di datbase, maka database 

server tidak di butuhkan sebaliknya, jika web yang dibuat butuh media 

penyimpanan data untuk membuat web menjadi lebih dinamis maka database server 

dibutuhkan. Untuk selanjutnya disebut database server. Jenis DBMS yang 

digunakan harus database server, adalah karena aplikasi web adalah aplikasi client-
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server yang dapat diakses oleh banyak user dari berbagai tempat sepanjang ada 

koneksi internet[13].  

 

2.2.3 Software Arduino 

IDE Arduino adalah software yang sangat canggih ditulis dengan 

menggunakan Java. IDE Arduino terdiri dari: 

 Editor program, sebuah window yang memungkinkan pengguna menulis dan 

mengedit program dalam bahasa processing. 

 Compiler, sebuah modul ang mengubah kode program (bahasa processing) 

menjadi kode biner. Bagaimanapun sebuah mikrokontroller tidak akan bisa 

memahami bahasa processing, yang bisa dipahami oleh mikrokontroller adalah 

kode biner.  

 Uploader, sebuah modul yang memuat kode biner dari komputer kedalam 

memori di dalam papan arduino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


