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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Budidaya Udang Vaname 

  Budidaya merupakan salah satu kegiatan alternatif dalam meningkatkan 

produksi perikanan. Syarat terlaksananya kegiatan budidaya adalah adanya 

organisme yang dibudidayakan, media hidup organisme, dan wadah/ tempat 

budidaya. Vaname merupakan salah satu jenis udang yang sering dibudidayakan. 

Hal ini disebabkan udang tersebut memiliki prospek dan profit yang menjanjikan . 

Kegiatan kultivasi vaname meliputi kegiatan pembenihan dan pembesaran. Untuk 

menghasilkan komoditas vaname yang unggul, maka proses pemeliharaan harus 

memperhatikan aspek internal yang meliputi asal dan kualitas benih; serta faktor 

eksternal mencakup kualitas air budidaya, pemberian pakan, teknologi yang 

digunakan, serta pengendalian hama dan penyakit. Kesehatan udang salah satunya 

dipengaruhi oleh kualitas air. Kualitas air yang baik mampu mendukung 

pertumbuhan secara optimal. Hal itu berhubungan dengan faktor stress udang akibat 

perubahan parameter kualitas air (Yuni Kilawati, dkk, 2015) . Keberhasilan dalam 

budidaya udang vaname dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya 

adalah kualitas air. Kelangsungan hidup udang ditentukan oleh derajat keasaman 

(pH), kadar garam (salinitas), kandungan oksigen terlarut (DO), kandungan 

amoniak, H2S, kecerahan air, kandungan plankton, dan lain-lain (Aan Pratama, 

dkk, 2017). Sedangkan pada budidaya semi intensif di peroleh  kadar oksigen 

terlarut berkisar antara 1,8 – 3,5 mg/l, kadar karbondioksida bebas berkisar antara 

4,9 – 6,6 mg/l, nilai pH berkisar antara 5,63 – 6,64, nilai suhu berkisar antara 26 0C  

− 29 0C, nilai kecerahan berkisar antara 15 − 39 cm, nilai salinitas berkisar 16 − 18 

ppt ( M Faiz Fuady, dkk, 2003). 

 

2.2 Android 

 Android adalah sistem operasi untuk perangkat mobile berbasis Linux yang 

mencakup sistem operasi, middleware, dan aplikasi. Android secara luas adalah 

sistem operasi yang berbasis Linux dan diperuntukan untuk mobile device seperti 

PC, Tablet atau Smartphone. Source Code Android didistribusikan secar terbuka 
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(open source) sehingga pengembang dapat menciptakan aplikasi mereka sendiri 

yang dapt digunakan untuk berbagai macam smartphone dengan sistem operasi 

android . User application dibuat dengan menggunakan bahasa pemograman Java. 

Hingga tahun 2015 android telah merilis banyak versi yang digunakam oleh para 

pengguna smartphone (Priyani Kusrini, dkk, 2016). 

Untuk membuat sebuah aplikasi android maka di butuhkan sebuah tools. 

Berikut beberapa jenis tools yang tersedia : 

1. Netbeans 

Android (sistem operasi) OS Android merupakan sebuah sistem operasi 

yang berbasis Linux untuk telepon seluler seperti telepon pintar dan komputer 

tablet. Android menyediakan platform terbuka bagi para pengembang untuk 

menciptakan aplikasi mereka sendiri untuk digunakan oleh bermacam peranti 

bergerak. 

2. Eclipse 

Eclipse adalah sebuah Integrated Developmnet Environtmen (IDE) yang 

digunakan untuk membuat atau hanya untuk mengembangkan sebuah aplikasi, 

eclipse ini biasanya banyak digunakan oleh para developer pengembang aplikasi 

mobile seperti android karena tools ini mendukung banyak kemudahan dalam 

pengerjaan sebuah projek. Sama seperti halnya netbeans, Eclipse juga 

merupakan tools dengan lisensi kode terbuka (open source) sehingga sangat 

memungkinkan untu dimiliki secara gratis. Selain itu eclipse ini juga memiliki 

beberapa keunggulan lainya yaitu kemampuanya untuk dapat dikembangkan 

oleh pengguna dengan komponen yang dinamakan plug-in sehingga tools ini 

sangat cocok untuk mengembangkan sebuah aplikasi untuk android 

 

2 Android Studio 

Android studio adalah lingkungan pengembangan terpadu IDE untuk 

pengembangan aplikasi android, berdasarkan IntelliJ IDEA. Selain merupakan 

editor kode IntelliJ dan alat pengemban yang berdaya guna, android studio 

menawarkan fitur lebih banyak untuk meningkatkan produktivitas saat membuat 

aplikasi android. 
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Untuk menjalankan ketiga tools di atas kita masih membutuhkan beberapa plug-

in pendukung lainya yaitu : 

1. Java SE Development Kit (JDK) 

2. Android SDK 

3. Android Development Tool (ADT) 

4. Android Virtual Device (AVD) 

 

2.3 Eclipse  

  Eclipse adalah sebuah IDE (Integrated Development) untuk mengembangan 

perangkat lunak dan dapat dijalankan di semua platform. Berikut ini adalah sifat 

dari Eclipse: 

1. Multi-platform : target sistem operasi Eclipse adalah Microsoft 

Windows, Linux, Solaris, AIX, HP-Uh dan Mac OS X. 

2. Multi-language  :   Eclipse dikembangan dengan bahasa pemograman 

Java. Akan tetapi eclipse mendukung pengembangkan aplikasi berbasis 

bahasa pemograman lainnya, seperti C/C++, Cobol, Pyton,Perl, PHP, dan 

lain sebagaimya. 

3. Multi-role          : selain sebagai IDE untuk pengembangan aplikasi, 

Eclipse bisa digunakan untuk aktifitas dalam siklus pengembangan 

perangkat lunak. (Murtiwiyati ,dkk, 2013) 

 

2.4 Database 

  Database merupakan sekumpulan data yang tersusun dan tersimpan rapi 

dalam computer, dan dapat diolah maupun dimanipulasi dengan menggunakan 

software untuk dijadikan sebagai informasi . Database adalah sekumpulan 

informasi atau data yang tersimpan secara sistematis sehingga temu kembali 

informasinya menjadi mudah. (Murtiwiyati ,dkk, 2013). Keuntungan dari 

Database Management System adalah : 

 • Pengulangan Data Berkurang. Pengulangan data atau repetisi berarti bahwa   

kolom data yang sama (misal: alamat seseorang) muncul berkali-kali dalam file 

yang berbeda dan terkadang dalam format yang berbeda. Dalam sistem 
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pemrosesan yang lama, file - file yang berbeda akan mengulang data yang sama 

sehingga memboroskan ruang penyimpanan. 

. • Intregitas Data Meningkat. Integritas tidak akurat. dalam DBMS, 

berkurangnya pengulangan berarti meningkatkan kesempatan integritas data, 

karena semua perubahan hanya dilakukan di satu tempat. 

 • Keamanan Data Meningkat. Meskipun berbagai departemen bisa berbagi 

pakai data, Namun akses ke informasi bisa dibatasi hanya untuk pengguna 

tertentu. Hanya dengan menggunakan password maka informasi finansial, 

medis, dan nilai mahasiswa dalam database sebuah universitas tersedia. 

 

2.5 Mysql 

 Mysql adalah salah satu jenis database server yang sangat terkenal. 

Kepopulerannya disebabkan MySQL menggunakan SQL sebagai bahasa dasar 

untuk mengakses databasenya. MySQL bersifat free dengan lisensi GNU General 

Public License (GPL). Dengan adanya keadaan ini maka anda dapat meggunakan 

software ini dengan bebas tanpa perlu harus takut dengan lisensi yang ada.MySQL 

termasuk jenis RDBMS (Relational Database Management System).Itulah 

sebabnya istilah table, baris, kolom digunakan pada MySQL. Pada MySQL sebuah 

database mengandung satu atau sejumlah table. 

 

2.6 Mikrokontroler Raspberry-pi. 

Raspberry Pi adalah PCB komputer mungil kmplit dengan CPU & memori. 

Karena ukurannya yang kecil, komputer ini dijual dalam kemasan yang mirip kotak 

kartu nama. Untuk sumber daya, Raspberry Pi menyediakan konektor USB. 

Konektor ini sama seperti yang lazim di pakai di ponsel. Kebutuhan energi yang 

diperlukan oleh perangkat Raspberry ini sekitar 4watt/jam, angka ini sangat kecil 

jika dibandingakan dengan penggunaan PC biasa. Raspberry Pi adalah single board 

komputer seukuran kartu kredit, yang dirancang dengan tujuan mempromosikan 

pengajaran ilmu komputer. Perangkat tersebut dibangun menggunakan prosesor 

ARM11. Perangkat ini  menggunakan kartu SD untuk booting dan penyimpanan 

jangka panjang. Menggunakan sistem operasi Linux dengan dukungan bahasa 

pemograman pthyton atau PHP. The Raspberry Pi memiliki sistem Broadcom 
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BCM2835 pada senuah chip (SoC), yang mencakup prosesor ARM1176JZF – S 

700 MHz, Video Inti IV GPU , dan pada awalnya dikirim dengan 256 MB RAM , 

kemudian ditingkatkan menjadi 512 MB. 

Spesifikasi : 

• Quad Core 1.2GHz Broadcom BCM2837 64bit CPU 

• 1GB RAM 

• BCM43438 wireless LAN and Bluetooth Low Energy (BLE) on board 

• 40-pin extended GPIO 

• 4 USB 2 ports 

• 4 Pole stereo output and composite video port 

• Full size HDMI 

• CSI camera port for connecting a Raspberry Pi camera 

• DSI display port for connecting a Raspberry Pi touchscreen display 

• Micro SD port for loading your operating system and storing data 

• Upgraded switched Micro USB power source up to 2.5A 

 

 

Gambar 2.1 Raspberry pi  

( Sumber : International Conference on Emerging trends in Engineering, Science 

and Sustainable Technology (ICETSST-2017) ) 
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Penggunaan raspberry pi dalam penelitian ini dikarenakan ia dapat 

melakukan segala hal yang dapat dilakukan oleh komputer dengan sistem operasi 

Linux. Misalnya, membuat sever, membuat program dengan berbagai macam 

bahasa, terutama bahasa tingkat tinggi seperti Python (Bambang Yuwono, dkk, 

2015).  

 

2.7 Arduino Mega 

Arduino Mega  merupakan sebuah mikrokontroler yang Memiliki 54 pin 

input digital / output (dimana 15 dapat digunakan sebagai output PWM), 16 input 

analog, 4 UART, 16 MHz osilator kristal, port USB, jack listrik, dan tombol reset. 

Arduino juga dapat didukung melalui koneksi USB dari komputer, dari baterai 9V, 

atau dari catu daya. Arduino dapat dikontrol dari komputer atau diprogram oleh 

komputer dan kemudian diputus dan memungkinkan untuk bekerja secara 

independen. Arduino telah kompatibel dengan beberapa shield yang dirancang 

untuk Arduino. ( Intan Febriana, 2015 ).  

Berikut adalah karakteristik dari Arduino Mega : 
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Microcontroller Atmega2560 

Operating Voltage 5V 

Input Voltage 

(recommended) 
7-12V

Input Voltage (limits) 6-20V

Pin Digital I/O 54 (terdiri dari 13 pin PWM output) 

Pin Analog Input 16 

Arus DC per I/O Pin 40 mA 

Arus DC untuk pin 3.3V 50 mA 

Flash Memory 
256 KB dimana 8 KB digunakan untuk 

bootloader 

SRAM 8 KB 

EEPROM 4 KB 

Clock Speed 16 MHz 
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Gambar 2.2 Arduino Mega 

2.8 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. 

Sensor suhu DS18B20 merupakan sebuah sensor suhu dimana akurasi nilai 

suhu dan kecepatan pengukuran memiliki kestabilan yang lebih baik dari sensor 

suhu yang sebelumnya. 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. 

 

 

Gambar 2.3 Sensor Suhu  
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2.9 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. 

 

Gambar 2.4 Sensor Oksigen 

(Sumber: https://www.atlas-scientific.com/product_pages/sensors/dosensor.html) 

 

2.10 Turbidity Sensor ( Sensor Kekeruhan ) 

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 

https://www.atlas-scientific.com/product_pages/sensors/dosensor.html
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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. 

 

Gambar 2.5 Sensor Kekeruhan SEN0189 

(Sumber : DFROBOT, 2008-2017) 

 

 

  

  

 

 

 

 


