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BAB 2  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Studi Literatur 

Berdasarkan buku Petunjuk Teknis Budidaya  Lele  di Kolam Terpal yang dikeluarkan 

Direktorat Jendral Perikanan Budidaya disebutkan bahwa dosis yang diberikan berkisar 2-3% 

dari bobot biomassa perhari, dengan frekuensi pemberian pakan sebanyak 2-3 sehari (pagi, siang, 

sore). Pemberiaan pakan buatan diberi sejak berumur 2-3 minggu atau semenjak benih ditebar 

dengan panjang 5-6 cm. Setelah di pelihara selama 30 hari bertambah menjadi 7,02 g/ekor, 

dengan pertambahan berat 3,95 g/ekor, sehingga pertambahan bobot rata-rata harian benih lele 

sangkuriang sebesar 0,13 g/ekor, sehingga laju pertumbuhan spesifiknya sebesar 2,77 % per hari. 

Sehingga jika nilai biomassa sudah didapati maka selanjutnya bisa dicari rumus rasio pakan yang 

harus diberikan sebanyak 3% berdasarkan bobot biomassa harian.[1] 

Sistem monitoring pengaturan kadar keasaman (pH) dan suhu yang efektif untuk ikan lele. 

Pada Pembuatan alat pengukuran suhu dan pH air kolam tersebut, penulis menggunakan 

mikrokontroler Arduino uno. Untuk perhitungan pH menggunakan sensor Electrode Eutech 

Instrument pH Meter Kit dan suhu menggunakan  sensor  LM35.  Heater digunakan sebagai 

pemanas air dan kipas digunakan  sebagai  pendingin  air,  kran selenoid digunakan sebagai 

katup saluran pembuangan dan water   pump digunakan untuk mengisi air, pengukuran 

ketinggian air menggunakan sensor ultrasound HC-SR04,  dan LCD  16x2  digunakan  untuk  

menampilkan hasil   pengukuran.[2] 

Pembuatan alat sistem cerdas penampungan dan pemberian pakan ikan. Wadah pemberian 

dapat bergerak mengikuti trek, begitu pula dengan motor yang menggerakan baling-baling 

pemberian/penebaran  pakan,  dapat  bergerak  sesuai harapan. Akan tetapi pada sistem ini masih 

terkendala pada bagian  software, dimana selenoid pada wadah penampungan juga mengalami 

kendala, jika pakan ikan melebihi kapasitas wadah   penampungan,   maka   selenoid   tidak 

dapat membuka secara maksimal.[3] 
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2.2 ESP32 

Gambar 2.1 menunjukkan mikrokontroler ESP32 sebagai penerus dari mikrokontroler 

ESP8266. Pada mikrokontroler ini sudah tersedia modul wifi dan bluetooth sehingga sangat 

mendukung untuk membuat sistem aplikasi Internet of Things. Memiliki 18 ADC (Analog 

Digital Converter), 2 DAC, 16 PWM, 10 Sensor sentuh, 2 jalur antarmuka UART,pin antarmuka 

I2C, I2S, dan SPI 

 

Gambar 2.2 Esp 32  

2.3 Sensor Suhu 

Gambar 2.3 menunjukkan sensor DS18B20 yaitu sensor suhu dalam bentuk digital, mampu 

beroperasi hanya dengan menggunakan satu kabel atau disebut juga 1-Wire bus yang 

menggunakan protokol one wire, dimana hanya membutuhkan satu kabel untuk data yang 

terhubung ke mikrokontroller, dengan adanya protokol onewire tersebut sehingga dapat 

dimanfaatkan untuk mengoperasikan banyak sensor DS18B20 sekaligus hanya dengan satu kabel 

penghubung yang sama. Definisi pembeda antar sensor dengan pengalamatan kode serial 64 bit 

yang berbeda untuk setiap masing-masing sensor. 

 



5 

 

 

Gambar 2.4 Sensor Suhu DS18B20  

2.4 Motor DC 

Gambar 2.3 menunjukkan motor DC yang merupakan motor listrik dengan suplai tegangan 

arus searah pada kumparan medan untuk diubah menjadi energi gerak mekanik. Kumparan 

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

rotor (bagian yang berputar). 

 

Gambar 2.3 Motor DC 

2.5 INA219 

Gambar 2.4  menunjukkan sensor INA219. Modul sensor ini yang digunakan untuk 

mengukur arus, tegangan dan daya pada suatu rangkaian dengan tingkat kepresisian yang baik. 

Modul INA219 mampu mengukur arus hingga 3.2A dan tegangan 26 VDC dengan catu daya 

hanya menggunakan VCC 5 atau 3V.  

 

Gambar 2.4 INA219 
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2.6 Panel Surya 

Gambar 2.5 menunjukan rangkaian panel surya. Panel surya merupakan sebuah perangkat 

yang digunakan untuk mengkonversi cahaya matahari menjadi energi listrik, yang terdiri dari 

partikel-partikel energi yang disebut "foton", menjadi listrik yang dapat digunakan untuk daya 

beban listrik. 

 

Gambar 2.5 Rangkaian Panel Surya  

2.7 Relay 

Gambar 2.6  menunjukkan Relay yang berfungsi sebagai peranti yang bekerja 

berdasarkan elektromagnetik untuk menggerakan sejumlah kontaktor yang tersusun atau sebuah 

saklar elektronis yang dapat dikendalikan dari rangkaian elektronik lainnya dengan 

memanfaatkan tenaga listrik sebagai sumber energinya.  

 

Gambar 2.6 Relay 



7 

 

2.8  Cayenne 

Cayenne merupakan sebuah layanan Software as a Service (SaaS) yang memfasilitasi 

koneksi antara hardware dan software melalui internet atau dikenal juga dengan sebutan Internet 

of  Thing  (IoT) Cloud  Server  yang  diperuntukkan untuk menghubungkan perangkat  sensor  

dan  menyimpan  nilai data sensor tersebut ke server cayenne secara real-time, dan data yang 

diterima dapat langsung diproses dan divisualisasi melalui fitur widget dalam bentuk grafik 

maupun icon. 

Cayenne memiliki banyak keutamaan fitur baik sebagai data logger ataupun event. Salah 

satu fitur daripada layanan cayenne merupakan live dashboard yang berguna untuk menampilkan 

grafik data untuk dianalisa atau mengontrol perangkat secara realtime. 

 

Gambar 2.7 Cayenne web dan android interface 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


