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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Raspberry-pi. 

Raspberry Pi adalah PCB (Printed Circuit Board) komputer mungil komplit 

dengan CPU (Central Processing Unit) & memori. Untuk sumber daya, 

Raspberry Pi menyediakan konektor USB (Universal Serial Bus). 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 (Personal Computer) biasa. Perangkat 

tersebut dibangun menggunakan prosesor ARM11. Perangkat ini  menggunakan 

kartu SD (Secure Digital) untuk booting dan penyimpanan jangka panjang. 

Menggunakan sistem operasi Linux dengan dukungan bahasa pemograman 

pthyton. Raspberry Pi memiliki sistem Broadcom BCM2835 pada sebuah chip 

SoC (System On a Chip), yang mencakup prosesor ARM1176JZF – S 700 MHz, 

Video Inti IV GPU (Graphic Processing Unit) , dan pada awalnya dikirim dengan 

256 MB RAM (Random Access Memory) , kemudian ditingkatkan menjadi 512 

MB. Raspberry Pi adalah single board komputer seukuran kotak kartu nama 

seperti yang ditunjukkan dalam Gambar 2.1 

Gambar 2.1 Raspberry pi 
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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.[2] Spesifikasi Raspberry pi 

dapat dilihat dalam Tabel 2.1  

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  Ikan Badut (Clownfish) 

Ikan badut atau dikenal juga sebagai ikan giru atau ikan nemo adalah ikan 

kecil dari famili Pomacentrridae. Terdapat 30 spesies yang umum disebut sebagai 

ikan badut. 29 spesies dikelompokan dalam genus Amphiprion dan sisanya 1 

spesies sebagai angota Premnas. Spesies ini pertama kali dikenalkan oleh 

Lacepède pada tahun 1802 dengan nama ilmiah Lutjanus percula yang 

selanjutnya dikenalkan kembali dengan nama Amphiprion percula. Amphiprion 

percula berwarna jingga terang dengan tiga garis putih pada tubuhnya seperti 

yang ditunjukkan dalam Gambar 2.2  

 

Gambar 2.2 Amphiprion percula 

 Seperti semua ikan amphiprion percula membentuk hubungan simbiosis 

dengan anemon laut dengan menggunakan inangnya baik sebagai tempat tinggal 

atau perlindungan dari predator. Simbiosis melibatkan amphiprion percula dan 

spesies anemon laut seperti Heteractis magnifica, Stichodactyla gigantean, dan 

Stichodactyla mertensii biasanya ditemukan di alam. Kedua simbion ini berada di 

perairan pantai yang dangkal tropis di mana kedalaman jarang melebihi 12 meter 

dan rentang suhu air 25°C - 28°C.[3] Parameter ikan badut dapat dilihat dalam 

Tabel 2.2 

Tabel 2.2 Parameter Ikan Badut 
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2.3  Sensor pH 

PH adalah derajat keasaman yang digunakan untuk menyatakan tingkat 

keasaman atau kebasaan yang dimiliki oleh suatu larutan. Ia didefinisikan sebagai 

kologaritma aktivitas ion hidrogen (H+) yang terlarut. Koefisien aktivitas ion 

hidrogen tidak dapat diukur secara eksperimental, sehingga nilainya didasarkan 

pada perhitungan teoritis. Skala pH bukanlah skala absolut. Ia bersifat relatif 

terhadap sekumpulan larutan standar yang pH-nya ditentukan berdasarkan 

persetujuan internasional. Dan terdapat 3 level ph dalam air yaitu asam, netral, 

basa, asam memiliki nilai range antara 3 sampai 6, basa antara 8 sampai 10 dan 

netral berada pada nilai 7. Sensor pH memiliki fungsi mengukur nilai pH yang 

terdapat pada kolam pembenihan. Dan nilai ini akan digunakan sebagai input yang 

akan diolah oleh rangkaian pengontrol pH.[4] 

 Pada perencanaan sensor derajat kesamaan (pH), sensor pH yang akan 

digunakan adalah jenis Electroda (Sku: Sen0161) dari DF Robot seperti yang 

ditunjukkan dalam Gambar 2.3 

 

Gambar 2.3 Sensor pH Sku: Sen0161 

 

Sensor pH Sku: Sen0161. Sensor pH ini akan digunakan untuk 

pengukuran derajat keasaman cairan yang diuji untuk menentukan apakah cairan 

dalam kondisi normal, basa, atau asam. Spesifikasi dari sensor pH dapat dilihat 

dalam Tabel 2.3 
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Tabel 2.3 Spesifikasi Sensor pH 

Module Power : 5V Response Time : < 1min 

Module Size : 43mmx32mm pH Sensor with BNC Connector 

Measuring Range : 0-14.0 pH pH 2.0 Interface ( 3 foot patch ) 

Measuring Temperature : 0-60 oC Gain Adjustment Potentiometer 

Accuracy : ± 0.1 pH (25 oC) Power Indicator LED 

 

2.4  Sensor Salinitas 

Sensor salinitas adalah sensor yang mendeteksi perubahan salinitas 

dalam larutan. Pada umumnya sensor yang digunakan adalah sensor TDS (Total 

Disolve Solid) yang artinya sensor tersebut mengukur total zat padat yang terlarut 

dalam suatu larutan. Dengan mengukur konduktifitasnya, kadar garam yang 

terkandung dalam suatu larutan dapat diketahui. Selain itu, refractometer dan 

hidrometer juga dapat mengukur salinitas secara tidak langsung dengan mengukur 

SG (Specific Gravity) dari suatu cairan atau larutan.[3]  

Pada penelitian ini, sensor yang digunakan adalah Conductivity Probe k 

1.0 dari Atlas Scientific, sensor ini dapat membaca nilai salinitas secara langsung 

pada air. Sensor salinitas dapat dilihat dalam Gambar 2.4  

                               

 

Gambar 2.4 Sensor Salinitas 
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Spesifikasi dari sensor salinitas dapat dilihat dalam Tabel 2.4  

Tabel 2.4 Spesifikasi Sensor Salinitas 

Reads Conductivity 

Range 5 − 200,000 μS/cm 

Response time 90% in 1s 

Max pressure 3,447 kPa (500PSI) 

Max depth 343 meters (1,125 ft) 

Temperature range °C 1 − 110 °C 

Cable length 1 meter 

 

2.5  Sensor Suhu 

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 lainnya, dan mampu untuk pengukuran suhu didalam air (waterproof).[10] 

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. Sensor suhu tersebut  dapat 

dilihat dalam Gambar 2.5 
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Gambar 2.5 Sensor Suhu 

 

2.6  Pompa Air DC (Direct Curren) 

Pompa air dalam perancangan ini menggunakan pompa air DC 12 volt 

yang mampu beroprasi didalam air. Pompa air adalah peralatan mekanis yang 

berfungsi untuk menaikan cairan dari daratan rendah ke daratan tinggi. Pada 

prinsipnya, pompa mengubah energi mekanik motor menjadi aliran fluida. Energi 

yang diterima oleh fluida akan digunakan untuk menaikan tekanan dan mengatasi 

tahanan yang terdapat pada saluran yang dilalui.[5] Pompa dc dapat dilihat dalam 

Gambar 2.6 

 

Gambar 2.6 Pompa DC  

Pada sistem ini pompa air digunakan sebagai aktuator untuk Pemberian 

larutan garam dan larutan asam basa. Larutan garam digunakan untuk menaikan 

nilai salinitas. Pompa air dc yang digunakan memiliki spesifikasi yang ditujukan 

dalam Tabel 2.5 
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Tabel 2.5 Spesifikasi Pompa DC 

Color: Black Max lift: 300cm 

Pump material: ABS Noise: Less than 35dB 

Temperature resistance range: 10C 

to 60C 

Outer diameter of inlet / outlet: 

9mm / 0.35in 

Fluids: Water, oil, gasoline, acid 

and alkali solution, etc. 

Inner diameter of inlet / outlet: 

6mm / 0.24in 

Power consumption: 4.2W (0,35A) Waterproof class: IP68 

Rated voltage: 12V DC Product size: 56mm x 52mm x 

47mm 

Max flow rate: 240L/H  

 

2.7 Relay 

Relay adalah komponen elektronika yang berupa saklar atau switch elektrik 

yang dioperasikan menggunakan listrik. Relay juga biasa disebut sebagai 

komponen electromechanical atau elektromekanikal yang terdiri dari dua bagian 

utama yaitu coil atau elektromagnet dan kontak saklar atau mekanikal. 

Pada perancangan ini digunakan relay tipe SPDT (Single Pole Double 

Throw). Relay ini memiliki lima kaki terminal, tiga kaki terminal digunakan 

sebagai kontak point (saklar) dan dua kaki terminal lainnya digunakan sebagai 

kumparan elektromagnet. Tiga terminal yang digunakan sebagai kontak point satu 

sebagai pole dan dua sebagai throw. Relay ini digunakan untuk mengaktifkan 

pompa dan heater pada akuarium. Bentuk dari relay simbol relay dapat dilihat 

dalam Gambar 2.7a dan 2.7b 
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Gambar 2.7a Relay 

 

Gambar 2.7b Simbol Relay 

 Spesifikasi relay seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 2.6 

Tabel 2.6 Spesifikasi Relay 

- 5V 4-Channel Relay interface board, 

arus sink 15 mA  

- Kapasitas relay, AC250V 10A ; 

DC30V 10A; 

- Interface standard TTL logic langsung 

dikendalikan mikrokontroler (Arduino , 

8051, AVR, PIC, DSP, ARM, ARM, 

MSP430, TTL logic) 

- Rangkaian proteksi (isolasi, arus 

kickback) sudah termasuk di dalamnya 

- aman dan siap digunakan 

- LED indikator untuk menandakan 

channel yang aktif 

- Dimensi 8 x 4.8 x 2 cm 

 

 

2.8 ADC (Analog to Digital Converter) 

 ADC adalah perangkat elektronika yang berfungsi untuk mengubah sinyal 

analog menjadi sinyal digital. ADC yang digunakan dalam perancangan ini yaitu 

ADC dengan resolusi 10-bit sehingga nilai sampling maksimal yaitu 1024. Proses 

sampling dari ADC dapat diketahui melalui persamaan berikut : 
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 ADC yang digunakan pada perancangan ini berfungsi sebagai pengubah 

sinyal analog menjadi digital yang terdapat pada arduino. Bentuk dari arduino 

dapat dilihat dalam Gambar 2.8 Arduino Uno 

 

 

Gambar 2.8 Arduino Uno 

Spesifikasi pada arduino uno dapat dilihat dalam Tabel 2.7 

Tabel 2.7 Spesifikasi Arduino Uno 

Mikrokontroler Atmega328 

Operasi tegangan 5v 

Input tegangan 6-20v 

Pin I/O digital 14 (6 bisa untuk PWM) 

Pin analog 6 

Arus DC tiap pin 

I/O 

50mA 

Memori flash 32kb (Atmega328) dan 0,5 

digunakan oleh bootloader 

SRAM 2KB (Atmega328) 

EEPROM 1KB (Atmega328) 

Kecepatan clock 16 MHz 

 

2.9 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 secara 

terbuka (open source) sehingga pengembang dapat menciptakan aplikasi mereka 

sendiri yang dapat digunakan untuk berbagai macam smartphone dengan sistem 

operasi android. User application dibuat dengan menggunakan bahasa 
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pemograman Java. Hingga tahun 2015 android telah merilis banyak versi yang 

digunakam oleh para pengguna smartphone.[8] 

Untuk membuat sebuah aplikasi android maka di butuhkan sebuah tools 

yaitu: 

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. 

Untuk menjalankan 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) 

perilisan perdana Android, 5 november 2007, Android bersama Open Handset 

Alliance mendukung pengembangan standar terbuka pada perangkat seluler. Pada 

9 Desember 2008, diumumkan anggota baru yang bergabung dalam program kerja 

Android ARM Holdings, Atheros Communication, diproduksi oleh Asustek 

Computer Inc, Garmin Ltd, Sony Ericsson, Thosiba corp dan Vodafone Group 

Plc.  

 Ada beberapa kelebihan yang dimiliki oleh Android, sehingga Android 

akan terus dan semakin berkembang:  

 1. Open Android bersifat open sources , setiap orang dapat mengaksesnya, 

 memiliki komunitas pengembang yang besar sehingga dapat menghasilkan 

 aplikasi yang inovatif. 

  2. Aplikasi bersifat Equal Android tidak membedakan antara aplikasi inti 

 dengan aplikasi – aplikasi tambahan. Ini memberi keuntungan, bahwa 

 setiap aplikasi memiliki akses yang sama terhadap kemampuan dari 

 sebuah mobile phone.  
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 3. Inovatif Aplikasi Android tidak membatasi pengembangan aplikasi 

 baru. Dengan android, kita dapat menciptakan aplikasi baru yang inovatif. 

 Kemudahan dalam membangun aplikasi. Android memberikan akses 

 untuk seluruh library dan tools yang dapat digunakan untuk 

 mengembangkan aplikasi.[1] 

Pada perancangan alat kali ini, menggunakan aplikasi android sebagai 

sistem monitoring aeperti yang ditunjukkan dalam Gambar 2.9   

 

 

Gambar 2.9 Tampilan Android 

2.10 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.[6]  

Pada penelitian kali ini menggunakan PHPMyAdmin untuk pengelolaan 

database yang berbasis web. PHPMyAdmin bukan merupakan suatu 

keharusan, manipulasi data bisa juga digantikan dengan kakas yang lain, 

misalnya MySQL Console (berbasis teks). Namun, dengan PHPMyAdmin, 

pengelolaan atau manipulasi database menjadi lebih mudah Seperti yang 

ditunjukkan dalam Gambar 2.10 
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Gambar 2.10 Tampilan Database 


