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BAB I 

PENDAHULAUAN 

1.1 Latar Belakang 

Budidaya udang vannamei membutuhkan perawatan intensif salah satunya 

adalah menajemen pemberian pakan. Nutrisi dan pemberian pakan memegang 

peranan penting dalam kelangsungan usaha budidaya udang vannamei. Penggunaan 

pakan yang efisien dalam suatu usaha budidaya sangat penting oleh karena pakan 

merupakan faktor produksi yang paling mahal[1]. Ikan atau udang yang kekurangan 

energi yang bersumber dari pakan akan menyebabkan pertumbuhan menjadi 

berkurang[2]. Keberhasilan dan efektivitas waktu pemeliharaan dalam usaha 

budidaya diperoleh dengan melihat periode laju pertumbuhan udang tersebut[3]. 

Oleh karena itu, manjemen pemberian pakan pada udang vannamei haruslah 

disesuaikan dengan laju pertumbuhan dan nafsu makan udang tersebut agar 

mendapatkan FCR (Food Conversion Ratio) yang rendah. Menghitung jumlah 

pakan yang sesuai dengan kebutuhan udang bukanlah hal mudah untuk sebagian 

orang, karena harus memantau laju pertumbuhan udang mulai dari awal tebar benur 

hingga panen tiba. Memang menggunakan kalkulator atau menggunakan Microsoft 

Excel dapat dilakukan, akan tetapi keduanya memiliki kekurangan dalam hal 

kepraktisan dan untuk orang awam tentu saja harus mempelajari dahulu cara untuk 

menghitungnya. 

Berdasarkan kekurangan di atas penulis berinisiatif untuk menciptakan 

sebuah aplikasi manajemen pemberian pakan udang vannamei berbasis android, 

karena android bersifat mobile cinderung lebih praktis untuk digunakan. Android 

itu sendiri adalah flatform yang sangat lengkap baik itu sistem operasinya, aplikasi 

dan tool pengembangan, market aplikasi android serta dukungan yang sangat tinggi 

dari komunitas open source di dunia sehingga android terus berkembang pesat baik 

dari segi teknologi maupun dari segi jumlah device yang ada di dunia[4]. 
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Selama penelitian Tugas Akhir ini, penulis berkolaborasi dengan program 

studi budidaya perairan UMM dalam menciptakan aplikasi manajemen pemberian 

pakan udang vannamei berbasis android, untuk kemudian disosialisasikan oleh 

prodi budidaya perairan UMM kepada petani binaan atau sebagai media 

pembelajaran bagi mahasiswa program studi tersebut. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari permasalahan yang diuraikan dalam latar belakang maka durumuskan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana membangun aplikasi yang memberikan panduan manajemen pakan 

yang tepat dan efisien pada udang vanamei? 

2. Bagaimana membangun aplikasi yang mampu informasi data pertumbuhan 

udang vannamei mulai dari tebar sampai dengan panen? 

3. Bagaimana membuat aplikasi yang dapat memberikan rekomendasi jumlah 

pakan yang harus diberikan per satu kali pakan? 

4. Bagaimana membangun aplikasi mengatur jadwal pengingat waktu cek anco 

dan waktu memberi pakan? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan tugas akhir ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Aplikasi dapat memberikan panduan manajemen pakan yang tepat dan efisien 

pada udang vanamei. 

2. Aplikasi mampu informasi data pertumbuhan udang vannamei mulai dari tebar 

sampai dengan panen. 

3. Aplikasi dapat memberikan rekomendasi jumlah pakan yang harus diberikan 

per satu kali pakan. 

4. Aplikasi dapat mengatur jadwal pengingat waktu  cek anco dan waktu memberi 

pakan. 
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1.4 Batasan Masalah 

Agar pembahasan tetap berfokus pada apa yang dijelaskan diawal, maka 

pembahsan dibatasi sebagai berikut: 

1. Hanya membahas proses pembuatan aplikasi manajemen pemberian pakan 

pada udang vannamei. 

2. pembuatan aplikasi manajemen pemberian pakan pada udang vannamei ini 

menggunakan framwork ionic dengan menggunakan local storage yaitu 

SQLite. 

3. Aplikasi ini hanya menggunakan platfrom android dan dijalankan pada mode 

offline. 

1.5 Metodologi 

1.5.1 Pengumpulan data 

a. Studi Kepustakaan 

Melakukan kajian berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan dan 

mencari apa saja yang dibutuhkan dalam pembuatan program aplikasi. Seperti 

mengumpulkan berbagai buku, artikel, paper, contoh jurnal-jurnal penelitian, 

review jurnal-jurnal penelitian, maupun referensi lain yang dapat dijadikan 

landasan teori dari sistem yang dibahas. Adapun informasi dan literatur yang 

dipergunakan diantaranya mengenai, pemgembang biakan udang vannamey, 

android dan sqlite. 

b. Wawancara 

 Metode ini dilakukan dengan mewawancarai secara langsung kepada ahli di 

bidang budidaya perairan, tentang bagaimana memanajemen pemberian pakan pada 

udang vannamei.  

1.5.2 Tahap Pengembangan Perangkat Lunak 

Pada tahap Pengembangan Perangkat Lunak penulis memutuskan untuk 

menggunakan metode waterfall, Karena Metode Waterfall merupakan contoh dari 

tahapan yang plan-driven, yaitu secara prinsip pengembang harus merencanakan 

dan menjadwalkan semua kegiatan tahapan sebelum mulai mengembangkan 
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perangkat lunak[5]. Salah satu keuntungan metode Waterfall adalah linearitasnya 

sehingga memudahkan dan memperjelas penyajian Quality Assurance[6]. 

a. Analisa Kebutuhan Sistem 

Selanjutnya akan dilakukan analisa terhadap data yang telah diperoleh dari 

proses pengumpulan data. Analisa kebutuhan sistem bertujuan untuk mengetahui 

apa saja yang dibutuhkan dalam membangun aplikasi manajemen pemberian pakan 

pada udang vannamei. 

b. Perancangan Desain Sistem 

 Tahap merancang sistem dan desain antarmuka aplikasi yang akan dibangun 

dari hasil analisis kebutuhan yang telah dikumpulkan  secara lengkap dan 

diharapkan mampu menghasilkan sistem yang mampu membatu para petani dalam 

menentukan jumlah pakan yang sesuai dengan pertumbuhan udang vannamei. 

c. Implementasi Sistem 

Tahap menerjemahkan hasil perancangan sistem kedalam kode-kode 

dengan menggunakan Framework IONIC yang merupakan kerangka kerja untuk 

menciptakan aplikasi mobile dengan menggunakan AngularJS, Cordova, Node.js 

sebagai engine-nya dan mengunakan database SQlite yang akan dijalankan di 

flatform android. 

d. Pengujian Sistem 

Akan dilakukan pengujian data untuk mengukur keakuratan yang  

dihasilkan dari program yang telah dibuat. 

1.5.3 Penyusunan Laporan 

Tahap terakhir dalam pelaksanaan penelitian ini adalah pembuatan dan 

penyusunan laporan Tugas Akhir sebagai bagian yang menggambarkan 

keseluruhan kegiatan yang telah dilakukan. Laporan penelitian ini dibuat dalam 

format penulisan yang telah ditentukan. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan merupakan urutan pembahasan yang terdapat pada 
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penelitian ini. Sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut: 

BAB I: Pendahuluan 

Pada bab ini berisi tentang pendahuluan Tugas Akhir. Pada pendahuluan 

Tugas Akhir ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, metodologi serta sistematika penulisan. 

BAB II: Landasan Teori 

Pada bab ini berisi tentang berbagai macam teori serta penjelasan yang 

dipakai sebagai dasar dalam perancangan Tugas Akhir. Isi pada bagian ini didapat 

melalui studi pustaka dari berbagai sumber dan referensi. 

BAB III: Analisis dan Perancangan Sistem  

Pada bab ini berisi tentang analisis dan perancangan disain sistem aplikasi 

yang akan dibuat. 

BAB IV: Implementasi dan pengujian 

Berisi tentang penjelasan mengenai implementasi dan pengujian perangkat 

lunak yang dibuat berdasarkan analisis dan perancangan sistem yang ada pada bab 

sebelumnya. 

BAB V : Penutup 

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan 

serta saran untuk pengembangan penelitian lebih lanjut. 

 

 

 

 

 

 


