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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Mikrokontroler Raspberry-pi. 

Raspberry Pi 3 merupakan sebuah computer dengan ukuran kecil yang 

dapat bekerja layaknya PC (Personal Computer). Raspberry Pi 3 menggunakan 

teknologi System On a Chip (SoC) dimana Central Processing Unit (CPU) serta 

Graphic Processing Unit (GPU) dan memori ada dalam satu kesatuan di 

Integrated Circuit (IC). Serta memiliki port USB, HDMI, Ethernet dan pin GPIO. 

terdapat 40 pin pada Raspberry Pi 3 yang terhubung langsung pada sistem yang 

dengan bantuan program dapat digunakan fungsinya. Raspberry memerlukan 

Operating System (OS) agar dapat dijalankan, Operating System ini tersimpan di 

Memory Card atau Secure Digital (SD) Card layaknya hard disk. OS yang 

digunakan Raspberry Pi 3 adalah OS linux, Ubuntu, Windows IoT dan lain-lain. 

Penampakan model dari Raspberry pi 3 Model 3 ditunjukkan pada gambar 2.1 

dibawah ini : 

 
Gambar 2.1 Raspberry pi 3 model B 
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Tabel 2.1 Spesifikasi Raspberry pi 3 model B 

Board Raspberry Pi 3 Model B 

Processor Broadcom BCM2387 chipset. 

CPU Core 1.2GHz Quad-Core ARM Cortex-A53 (64Bit) 

Clock Speed 1.2GHz (Roughly 50% faster than Pi2) 

RAM 1 GB 

GPU 400 MHzVideoCore IV® 

Network Connectivity 1 x 10 / 100 Ethernet (RJ45 Port) 

Wireless Connectivity 802.11n wireless LAN (Wi-Fi) and Bluetooth 4.1 

USB Port 4 x USB 2.0 

GPIOs 2 x 20 Pin Header 

Camera Interface 15-pin MIPI 

Display Interface DSI 15 Pin / HDMI Out /Composite RCA 

Power Supply 

(Current Capacity) 

2.5 A 
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2.2 Motor DC 

Motor DC merupakan sebuah mesin yang mengubah energi listrik menjadi 

energi kinetik/gerak. Bagian utama motor DC adalah stator dan rotor, dimana 

kumparan medan pada motor dc disebut stator (bagian yang tidak berputar) dan 

kumparan jangkar disebut rotor (bagian yang berputar). Pada motor DC, 

kuimparan medan yang dialiri arus listrik akan menghasilkan medan magnet yang 

dapat melingkupi kumparan jangkar arah tertentu. Dengan demikian, medan 

magnet ini selain berfungsi sebagai penyimpan energi pada motor dc, sekaligus 

juga sebagai tempat pemrosesan konversi energi, sebagaimana dapat digambarkan 

pada gambar 2.2 dibawah ini : 

 

 

Gambar 2.2 Blok Diagram Proses Konversi Energi Pada Motor DC 

Spesifikasi :  

Built-in gear box 

Vsupplay : 12VDC 

Power Consumption Standart : <= 0.45 A 

Power Consumption Max Load : <= 1.3 A 

Speed : 1000 Rpm 

Torsi : 0.35 Kg/cm 

Ratio Gear : 1:4.4 

2.3 Driver Motor DC L298N 

 Daisy A.N Jays, (2014) melakukan penelitian dengan menggunakan driver 

motor L298N sebagai penggerak motor DC 12 V, yang berfungsi sebagai sistem 
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kendali motor DC salah satunya mengatur tegangan keluaran motor yang nantinya 

menjadi refrensi untuk kecepatan motor. Dimana motor DC disini sebagai roda 

robot pengantar makanan Line Follower. Oleh karena itu, pada penelitian yang 

akan dilakukan penulis menggunakan driver motor DC L298N ini sebagai 

penggerak dari mikrokontroller menuju motor DC, sekaligus pengontrol tegangan 

keluaran dari motor DC seuntuk pengaturan kecepatannya.  

Kelebihan dari driver motor L298N ini adalah cukup presisi dalam 

mengontrol motor. Selain itu, kelebihan driver motor L298N adalah mudah untuk 

dikontrol.Untuk mengontrol driver L298N ini dibutuhkan 6 buah pin 

mikrokontroler. Dua buah untuk pin Enable, satu buah untuk motor pertama dan 

satu buah yang lain untuk motor kedua. Pada prinsipnya rangkaian driver motor 

L298N ini dapat mengatur tegangan dan arus sehingga kecepatan dan arah motor 

dapat diatur. Memiliki kemampuan menggerakkan motor DC sampai arus 4 A dan 

tegangan maksimumnya mencapai 46 V DC. Penampakan dari Driver Motor DC 

L298N ditunjukkan pada gambar 2.3 dibawah ini : 

 

Gambar 2.3 Driver Motor DC L298N (Daisy A.N Janis, 2014) 

2.4 Sistem Aerasi 

Merupakan proses penambahan udara ( oksigen ) dengan berbagai cara,ada 

yang dengan menyemprotkan air keudara seperti air mancur, atau dengan 
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memebrikan gelembung-gelembung udara menggunakan blower dan kincir air. 

Dan pada penelitian ini menggunakan sistem aerasi tipe kincir, karena system 

aerasi inilah yang diterapkan pada tambak udang. 

2.4.1 Kincir Air 

Fuady, (2013) kincir air merupakan salah satu peralatan pada budidaya 

ikan atau udang di tambak dan kolam yang berfungsi untuk menggerakkan air. 

Keberadaan kincir air didalam tambak ataupun kolam diharapkan dapat membantu 

dan mengantisipasi terjadinya kekurangan oksigen serta mengantisipasi terjadinya 

perbedaan yang cukup menyolok antar lapisan air tambak. Selain itu kincir air 

tambak ini digunakan untuk menambah kadar DO, dengan kincir air tambak dapat 

menstabilkan proses biologi sekitar, mengurangi pertumbuhan algae, dan dapat 

membantu penyebaran obat apabila sedang ada perawatan kimia. Dibawah ini 

(Gambar 2.5) ditunjukkan bentuk dan ragam kincir air yang ada pada tambak 

udang. 

 

Gambar 2.4 Kincir Air (Baliao, D.D, 2002) 

 

Adapun fungsi kincir air antara lain, Khalifa (2013) : 

1. Membantu mengatur kadar suhu dan oksigen terlarut secara langsung ke 

dalam air. 
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2. Mensirkulasi atau mencampur lapisan atas air dengan dasar air untuk 

memastikan kandungan oksigen di dalam air benar-benar merata. 

3. Memindahkan air yang telah teraerasi dengan cepat ke area sekelilignya 

sehingga area yang belum teraerasi dapat teraerasi. 

 

2.5 Sensor Oksigen Terlarut 

Kelarutan oksigen merupakan faktor kritis budidaya udang dan salah satu 

peubah kualitas air yang sangat penting untuk menopang kehidupan udang. 

Tingkat keberhasilan atau kegagalan usaha budidaya sering dipengaruhi oleh 

kemampuan pembudidaya untuk mengatasi masalah kelarutan oksigen dan 

konsentrasi suhu. Oleh karena itu, sistem aerasi sangat diperlukan untuk 

membantu mengoptimalkan oksigen terlarut. Makmur, (2016). 

Pada penelitian ini digunakan sensor DO keluaran AtlasScientific. Sensor 

ini dapat mendeteksi kadar oksigen terlarut pada range 0-100 mg/l, resnponse time 

~0.3 mg/l/per sec, temperatur range 1-50ºC, dengan batas tegangan dari 0-40 mV. 

Model dari sensor oksigen terlarut (DO) dapat ditunjukkan pada gambar 2.6 

dibawah ini : 

 

Gambar 2.5 Sensor Oksigen Terlarut (Datasheet DO Sensor) 
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2.6 Sensor Suhu 

Suhu adalah salah satu indikator yang perlu diwaspadai oleh para 

petambak, karena lonjakan suhu yang terjadi dengan tiba-tiba dan berlangsung 

dalam waktu yang singkat dapat membuat udang kaget yang akhirnya dapat 

menghambat pertubuhan udang atau malah dapat mematikan bagi udang. Bertolak 

belakangnya antara oksigen terlarut dan suhu akan membuat udang sulit untuk berkembang. 

Oleh karena itu antara suhu dan oksigen terlarut harus diseimbangkan agar udang bisa 

berkembang  dengan baik ( Hidayat, et al. 2010 ). 

Sensor suhu yang digunakan pada perancangan alat yaitu sensor suhu tipe DS18B20. 

Y.E Saputra, (2014) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa sensor suhu 

DS18B20 merupakan sebuah sensor suhu dimana akurasi nilai suhu dan kecepatan 

pengukuran memiliki kestabilan yang lebih baik dari sensor suhu yang lainnya, 

dan mampu untuk pengukuran suhu didalam air (waterproof). Untuk pembacaan 

suhu, sensor menngunakan protokol 1 wire communication. DS18B20 memilki 3 

pin yang terdiri dari +5V, Ground dan Data Input/Output. Temperature sensor 

DS18B20 beroperasi pada suhu -55 º celcius hingga +125 º celcius. Keunggulan 

DS18B20 yaitu output berupa data digital dengan nilai ketelitian 0.5ºC selama 

kisaran temperature 10ºC sampai + 85ºC hingga mempermudah pembacaan oleh 

mikrokontroller. Model dari sensor suhu DS18B20 dapat ditunjukkan pada 

gambar 2.7 dibawah ini : 

 

Gambar 2.6 Sensor Suhu DS18B20 (Rozaq, 2017) 
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2.7 Sensor Kekeruhan Air 

Pengelolaan kualitas air merupakan suatu cara untuk mejaga parameter 

kualitas air sesuai dengan baku mutu bagi kultivan. Parameter-parameter itu 

mmerupakan suatu indikator untuk melihat kualitas air, seperti oksigen terlarut, 

suhu, salinitas, ph, kecerahan, ammonia, dan nitrit. Penelitian dilakukan di PT. 

Indokor, pergantian air disini dimaksudkan untuk menjaga stabilitas kualitas air 

untuk mendukung pertumbuhan udang dan meminimalisir mortalitas udang. 

Pergantian air dilakukan sebanyak 3 kali dalam sehari dengan cara mengganti air 

10 – 20 % dari volume air tambak, Fuady et al.,(2013). 

Untuk melihat kecerahan air pada tambak digunakan sensor yang dapat 

mendeteksi kekeruhan air yaitu turbidity sensor tipe SEN0189 yang memiliki 

spesifikasi operasi tegangan pada 5V DC, 40mA untuk maksimal arus, respon 

<500ms, memiliki 2 keluaran yakni berupa sinyal analog 0-4.5V dan sinyal digital 

yang bisa diatur menggunakan potensiometer, beroperasi pada suhu 5 ºC - 90ºC. 

Model dari sensor kekeruhan SEN0189 dapat ditunjukkan pada gambar 2.8 

dibawah ini : 

Gambar 2.7 Sensor Kekeruhan SEN0189 (DFROBOT, 2017) 


