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BAB II 

LANDASAN TEORI 

Pada bab II akan dibahas hal-hal dasar yang akan menunjang pembuatan alat 

penghitung bibit ikan. Dimulai dari study literatur dan penjelasan terhadap alat alat yang 

nantinya akan digunakan serta rumus-rumus dasar yang akan digunakan pada saat pembuatan 

alat nanti. 

2.1. Studi Literatur 

Penelitian dengan judul “Rancang Bangun Alat Penghitung Benih Ikan Menggunakan 

Sensor Optocoupler Berbasis Mikrokontroller” menciptakan sebuah alat yang dapat 

menghitung bibit ikan dengan mengguanakan sensor infra merah dan photodioda sebagai 

sensor optocoupler. alat bekerja ketika sensor mendeteksi adanya benda yang melewatinya. 

Persentase error yang didapatkan terbilang cukup unik. Persentase error pada penghitungan 

bibit ikan dengan banyak 1000 ekor ikan (1.78%) lebih kecil dibandingkan dengan persentase 

error ketika menghitung bibit 50 ekor ikan (2.4%). Tingkat akurasi pada alat yang diciptakan 

berdasarkan pengujian yang dilakukannya terbilang sangat bagus yaitu berkisar 97,6%. 

Kelemahan dari alat ini yaitu penghitungan masih membutuhkan waktu yang lama [8]. 

Penelitian selanjutnya “Penghitung Benih Ikan Lele Otomatis Berbasis 

Mikrokontroller ATMega8” juga menciptakan sebuah alat yang dirancang khusus untuk 

menghitung bibit ikan. Salah satu faktor yang mendorong dalam pembuatana alat ini adalah ia 

melihat perkembangan usaha dalam penjualan bibit ikan merupakan sektor ekonomi yang 

menjanjikan sehingga penjualan dalam jumlah banyak akan merepotkan dalam hal 

penghitungan bibit. Menggunakan 4 buah sensor untuk membaca dan menghitung ikan yaitu 

sensor photodioda dan LED. Persentase error pada saat penghitungan masih terbilang cukup 

tinggi, berkisar antara 6%-11.2% dimulai dari penghitungan bibit sebanyak 5 ekor sampai 500 

ekor [15]. 

Dari kedua penelitian diatas hasil penelitian wahyu dan sudarmawan memiliki tingkat 

akurasi yang lebih baik untuk sebagai acuan penyempurnaan alat yang akan dibuat dalam 

penelitian ini. Dan dari penelitian di atas, alat masih diguanakan hanya untuk menghitung 
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bibit ikan saja, sedangkan mikrokontroller yang digunakan dapat mendukung fungsi yang 

lebih dari sekedar menghitung alat saja. Untuk itu pada penelitian ini saya akan menambahkan 

fitur data logging yang akan lebih memudahkan pembudidaya untuk menerapkan usahanya 

dengan menggunakan sistem budidaya modern. 

Sesuai dengan alasan diatas maka terdapat beberapa jurnal yang dapat mendukung 

penambahan fitur pada alat yang akan dibuat yakni jurnal berjudul “IoT Based Data Logger 

System for Weather Monitoring using Wireless Sensor Network”. Mencipatakan sebuah alat 

yang dapat memonitoring suhu udaha dalam ruangan dengan menggunakan teknologi internet 

of things sebagai monitoring otomatis pada alatnya yang mana suhu dan kelembapan udara 

pada ruangan dapat dilihat disebuah website. Komponen yang dikontrol adalah sebuah kipas 

angin dengan menggunakan saklar induksi magnetik berupa relay yang dikontrol oleh 

mikrokontroller. Beberapa LED juga dijadikan sebagai beberapa indikator untuk mengetahui 

informasi yang didapat oleh mikrokontroller [8]. 

Kemudian jurnal berjudul “IoT Based Automated Temperature and Humidity 

Monitorng and Control” juga membuat alat untuk membangun suhu ruangan dengan 

mikrokontroller berbasis IoT sehingga kontrol suhu dapat dilakukan dimana saja dengan 

menggunakan internet sebagai media penghubung. Namun pada penelitian ini penggunaan 

Raspaberry Pi sebagai mikrokontroller saya rasa kurang tepat untuk sebuah fungsi yang sama 

yang dapat disajikan pada penelitian diatas yaitu penelitian Ram & Grupta. Dengan 

mengguanakan Raspberry Pi tentunya akan menguras biaya produksi alat sebagai mana yang 

kita ketahui harga mikrokontroller Raspberry Pi cukup mahal dipasaran [9]. 

2.2. Arduino Uno 

Ardiuno Uno digunakan sebagai mikrokontroller untuk menunjang dan mempermudah 

penulis dalam pembuatan  alat penghitung bibit ikan pada penelitian ini. Mikrokontroller ini 

sangat mudah digunakan hanya dengan menghubungkan kabel USB ke komputer, atau 

adaptrer AC-to-DC dan dapat juga mengguanakan baterai mikrokontroller ini sudah dapat 

dioperasikan, dengan kata lain tidak lagi membutuhkan modul regulator tegangan karena 

modul ini sudah terintegrasi kedalam board adruino itu sendiri. Arduino Uno R3 terlihat pada 

Gambar 2.1.  
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Gambar 2.1.  Arduino Uno R3 

Sumber: https://www.arduino.cc/en/Guide/ArduinoUno 

2.2.1. Bagian-bagian Arduino uno 

Arduino adalah platform elektronik open-source yang didasarkan pada perangkat keras 

dan perangkat lunak yang mudah digunakan [3]. Arduino Uno mengguanakan IC ATMega328 

sebagai otak atau prosesornya. Arduino dapat dioperasikan pada supply tegangan berkisar 

antara 6 Volt – 20 Volt, tetapi tegangan yang di rekomendasikan adalaha 7 Volt – 12 Volt 

saja. Jika Arduino diberi tegangan kurang dari 7 Volt, maka akibatnya adalah pin output 

tegangan 5 Volt pada Arduino mungkin bisa kuranga dari 5 Volt dan membuat Arduino tidak 

stabil. Jika di supply dengan tegangan lebih dari 12 Volt dapat mengakibatka tegangna 

regulator pada papan Arduino menjadi panas dan dapat merusak Arduino [10]. 

ATMega328 memiliki 32 KB RAM flash memori yang bersifat non-vilatile yang dapat 

digunakan untuk menyimpan program yang telah di-upload dari komputer (0.5 KB digunakan 

untuk keperluan bootloader). ATMega328 juga memiliki 2 KB RAM yang bersifat volatile 

yang digunakan oleh variabel-variabel di dalam program. Dan pada IC ini juga memiliki 1 KB 

EEPROOM bersifat non-volatile, digunakan untuk menyimpan data yang tidak boleh hilang 

saat daya diputus [10]. 

Terdiri dari 14 pin digital input/output 6 diantaranya pin 3, 5, 6, 9 dan 10 dapat 

digunakan sebagai Pulse Width Modulation (PWM) yang tegangan outputnya dapat diatur 

antara 0 – 255 yang mewakili tegangan 0 – 5 volt. Bagian 6 pin input analog diantaranya pin 

https://www.arduino.cc/en/Guide/ArduinoUno
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A0, A1, A2, A3, A4 dan A5 yang hanya berfungsi sebagai input yang berguna sebagai 

pembaca tegangan yang dihasilkan oleh sensor analog, seperti sensor suhu, program dapat 

membaca nilai sebuah pin input antara 0 – 1023 yang mewakili tegangan 0 – 5 volt. Masing-

masing pin dapat menghasilkan tegangan 5 volt (kecuali 6 pin analog) dan dapat menyediakan 

atau menerima arus dengan besar maksimum 40mA [10]. 

Dilengkapi dengan 16 MHz quartz crystal sebagai sumber clock pada Arduino agar 

dapat beroperasi. Koneksi USB yang berfungsi sebagai sarana komunikasi untuk memuat 

program dari komputer ke Arduino, sebagai komunikasi serial antara Arduino dan komputer 

dan sebagai sumber atau supply tegangan ke Arduino. Arduino juga dilengkapi dengan 

koneksi power jack untuk menerima supply tegangan dari luar seperti baterai, dan tombol 

reset. 

2.2.2. Sistem komunikasi Arduino Uno 

Arduino uno memiliki fasilitas untuk berkomunikasi antara komputer – Arduino, dan 

Arduino – Arduino ataupun ke mikrokontroller lainnya baik itu menggunakan shield 

tambahan atau komunikasi secara langsung. ATMega328 ini menyediakan serial komunikasi 

UART TTL (5V), yang tersedia pada pin digital 0 (Rx) dan pin digital 1 (Tx). Firmware 

Arduino menggunakan USB driver standar COM, dan tidak ada driver kusus yang dibutuhkan 

untuk dapat berkomunikasi diantara keduanya dalam bahasa lain ini disebut dengan plug and 

play. Software arduino dan serial monitor yang ada didalam software tersebut memungkinkan 

komputer dapat melihat dan mengirim data. LED Rx dan Tx pada board akan berkedip ketika 

terdapat data yang masuk atau keluar dari Arduino [10]. 

2.2.3. Arduino development everenment 

Bahasa pemrograman yang digunakan pada Arduino mirip dengan bahasa 

pemrograman C++. Arduino juga sudah menyediakan software sebagai fasilitas untuk 

menulis, meng-compline, dan meng-upload program ke Arduino yaitu Arduino 

DevelopmentEverenment. Program yang ditulis menggunakan Arduino  development 

everenment disebut sketch. File sketch yang disimpan berektensi .uno (dot uno).  
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Gambar 2.2 Bagian arduino IDE 

Sumber: http://www.joglosemarduino.com 

Keterangan: 

1. Verify: Tombol ini berfungsi untuk meng-compile dan mengecek sketch yang akan 

diupload ke board Arduino. Sebaiknya sebelum poro sedulur mengupload kode ke 

board Arduino, gunakanlah fasilitas ini. Jika terdapat kesalahan pada kode, maka akan 

muncul pesan error di bagian no. 9 dan keterangan error-nya di bagian no. 10. 

2. Upload: Tombol ini berfungsi untuk mengupload sketch yang telah ditulis ke board 

Arduino. Pastikan Arduino telah terhubung ke PC. 

3. New: Tombol untuk membuka tab sketch baru. 

4. Open: Tombol untuk membuka sketch yang pernah kita simpan. 

5. Save: Tombol untuk menyimpan sketch yang telah ditulis.  

6. Serial Monitor: Tombol untuk membuka tab serial monitor, mengetahui apa yang 

Arduino kirimkan. Sangat berguna untuk proses debugging. 

7. Sketch Name: Nama file sketch yang sedang aktif. 

8. Code Area: Area untuk menulis sketch. 

http://www.joglosemarduino.com/
https://4.bp.blogspot.com/-8bqvRECtjT4/VzLYcTIx0OI/AAAAAAAACvQ/psWe6hQS_tEXko7BVcdpBfjz2Gh5LXQAACKgB/s1600/Arduino_IDE_1_06_01.png
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9. Message Area: Pesan yang menampilkan apakah status proses compile dan upload 

berhasil, sekaligus menampilkan pesan jika terdapat kesalahan pada sketch. 

10. Text Console: Area ini akan menampilkan bagian mana terdeteksi kesalahan, sehingga 

memudahkan pengguna untuk menyunting sketch. 

11. Board & Serial Port: Status tipe board Arduino dan serial port yang akan diprogram. 

Untuk mengatur board Arduino, klik Tools - Board - lalu pilih board yang sedulur 

pakai, misal Arduino Uno. Untuk mengatur serial port yang terhubung ke board 

Arduino, klik Tools - Port - lalu pilih port mana yang terhubung ke board Arduino, 

misal COM5. 

 

2.3. Sensor Optocoupler 

Optocoupler adalah komponen elektronika yang berfungsi sebagai penghubung 

berdasarkan cahaya optik. Pada dasarnya Optocoupler terdiri dari 2 bagian utama yaitu 

Transmitter yang berfungsi sebagai pengirim cahaya optik dan Receiver yang berfungsi 

sebagai pendeteksi sumber cahaya [11]. 

2.3.1. Jenis-jenis optocoupler 

Jenis-jenis Optocoupler yang sering ditemukan adalah Optocoupler yang terbuat dari 

bahan Semikonduktor dan terdiri dari kombinasi LED (Light Emitting Diode) dan 

Phototransistor. Dalam Kombinasi ini, LED berfungsi sebagai pengirim sinyal cahaya optik 

(Transmitter) sedangkan Phototransistor berfungsi sebagai penerima cahaya tersebut 

(Receiver). 
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Gambar 2.3 Jenis-jenis Optocoupler 

Sumber: www.electronics-tutorials.ws 

Jenis-jenis lain dari Optocoupler salah satunya adalah kombinasi LED-Photodiode 

(Photo-SCR) seperti yang terlihat pada gambar di atas [11]. 

2.3.2. Prinsip kerja optocoupler 

Pada prinsipnya, Optocoupler dengan kombinasi LED-Photodioda adalah Optocoupler 

yang terdiri dari sebuah komponen LED (Light Emitting Diode) yang memancarkan cahaya 

infra merah (IR LED) dan sebuah komponen semikonduktor yang peka terhadap cahaya 

(Photodioda) sebagai bagian yang digunakan untuk mendeteksi cahaya infra merah yang 

dipancarkan oleh IR LED [11]. 
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Gambar 2.4 Rangkaianoptocoupler dengan Photodioda 

Sumber: www.electronics-tutorials.ws 

Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa Arus listrik yang mengalir melalui IR LED 

akan menyebabkan IR LED memancarkan sinyal cahaya Infra merahnya. Intensitas Cahaya 

tergantung pada jumlah arus listrik yang mengalir pada IR LED tersebut. Kelebihan Cahaya 

Infra Merah adalah pada ketahanannya yang lebih baik jika dibandingkan dengan Cahaya 

yang tampak. Cahaya Infra Merah tidak dapat dilihat dengan mata telanjang 

Cahaya Infra Merah yang dipancarkan tersebut akan dideteksi oleh Photodioda dan 

menyebabkan terjadinya kenaikan resistansi pada Photodioda. Begitu pula sebaliknya, jika 

photidioda tidak mendapat respon cahaya makan nilai resistansi photodioda akan turun 

mendekati 0 Ohm. 

2.3.3. Komponen-komponen optocoupler 

Seperti penjelasan yang diuraikan di atas, sensor optocoupler terdiri dari transmitter 

dan receiver. Transmitter pada sensor ini berupa LED infra merah (IR). Pada bagian LED IR  

perlu ditambahkan sebuah tahanan agar umur LED IR lebih panjang . Rumus untuk 

mendapatkan nilai tahanan rangkaian LED adalah: 

R𝐿𝐸𝐷 =   (V𝑠 – VLed)/I........................................................................................................................................ (2.1) 
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Keterangan:  Rled = niali tahanan LED (Ohm) 

  Vs = tegangan sumber (Volt) 

  Vled = tegangan LED (Volt) 

  I = arus yang bekerja pada LED (antara 20mA – 30mA) (A) 

 Pada bagian receiver, komponen elektronika yang digunakan adalah photodioda. 

Photodioda dirangkai dengan potensiometer membentuk rangkaian pembagi tegangan. Rumus 

rangkaian pembagi tegangan adalah: 

 𝑉𝑑𝑖𝑣 =
𝑅𝑝𝑑

𝑅𝑝𝑑+𝑅𝑠
 ×  𝑉𝑠 ........................................................................................... (2.2) 

Keterangan: Vdiv = nilai pembagi tegangan (Volt) 

  Rpd = tahanan photodioda(Ohm) 

  Rs = tahanan seberang (Ohm) 

  Vs = tengangan sumber (Volt) 

Keluaran dari sensor optocoupler akan diproses melalui rangkaian comparator yang 

berfungsi sebagai rangkaian pembanding tegangan. Pada dasarnya komparator merupakan 

rangkaian op-amp open loop, artinya tidak ada umpan balik positif  atau negatif pada 

rangkaian ini. Rangkaian komparator merupakan rangkaian pembanding tegangan input (Vin) 

dan tegangan referensi (Vref).  

- Jika tegangan input (Vin) lebih besar daripada tegangan referensi (Vref) maka output 

(Vout) dari komparator adalah tegangan saturasi positifnya (+Vsat). 

- Jika tegangan input (Vin) lebih kecil daripada tegangan referensi (Vref) maka output 

(Vout) dari komparator adalah tegangan saturasi negatifnya (-Vsat). 

Perlu diketahui bahwa nilai tegangan saturasi lebih kecil daripada tegangan catunya, 

biasanya 1 volt lebih kecil atau sekitar ini. Rangkaian komparator digunakan untuk 

menghasilkan sinyal PWM yang didapat dari hasil perbandingan pada tegangan input berupa 

sinyal gigi gergaji (sinyal segitiga) dengan tegangan referensi (Vref). Rangkaian komparator 

dapat dilihat pada Gambar 2.13. 
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Gambar 2.5 Rangkaian komparator 

Tegangan referensi dapat dirumuskan dengan menggunakan rangkaian pembagi 

tegangan seperti yang dapat dilihat pada persamaan 2.5 di atas. 

 

Gambar 2.6 Grafik input dan output comparator 

Pada grafik di atas dapat dilihat gelombang segitiga sebagai sinyal input (Vin) 

dibandingkan dengan tegangan referensi (Vref). Pada saat Vin> Vref maka Vout = +Vsat dan 

pada saat Vin< Vref maka Vout = -Vsat. 

2.3.4. Aplikasi Optocoupler 

Optocoupler banyak diaplikasikan sebagai driver pada rangkaian pada 

Mikrokontroller, driver pada Motor DC, DC dan AC power control dan juga pada komunikasi 

rangkaian yang dikendalikan oleh PC (Komputer) [11]. 
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2.4. Wifi 

Wi-Fi, adalah singkatan dari wireless fidelity, merupakan pengembangan dari istilah Hi-

Fi, sebuah teknologi jaringan nirkabel yang digunakan di seluruh dunia. Wi-Fi mengacu pada 

sistem yang menggunakan standar 802.11, yang dikembangkan oleh Institute of Electrical and 

Electronics Engineers (IEEE) dan dirilis pada tahun 1997.  

Awalnya Wi-Fi ditujukan untuk pengunaan perangkat nirkabel dan Jaringan Area Lokal 

(LAN), namun saat ini lebih banyak digunakan untuk mengakses internet. Cara kerja Wifi sama 

halnya dengan ponsel, jaringan Wifi juga menggunakan gelombang radio untuk mengirimkan 

informasi melalui jaringan. komputer harus termasuk adaptor nirkabel yang akan 

menerjemahkan data yang dikirim menjadi sinyal radio. Sinyal yang sama ini akan dikirim 

melalui antena untuk decoder dikenal sebagai router. Setelah diterjemahkan, data akan dikirim 

ke Internet melalui koneksi Ethernet kabel. 

Untuk penggunaan internet, wifi memerlukan sebuah titik akses yang biasa disebut 

dengan hotspot untuk menghubungkan dan mengontrol  antara pengguna wifi dengan jaringan 

internet pusat. Sebuah hotspot pada umumnya dilengkapi dengan password yang bisa 

meminimalisasi siapa saja yang bisa menggunakan fasilitas tersebut. Ini sering digunakan oleh 

pengguna rumahan, restoran, swalayan, café dan hotel. Namun ada juga hotspot yang tidak 

diberi password, sehingga siapa saja boleh menggunakan fasilitas tersebut. Misalnya taman 

hiburan dan stadion. 

Kelebihan dari menggunakan wifi yaitu lebih portable, artinya kita tidak repot dengan 

memikirkan kabel penghubung  ke hotspot. Dan juga, akses transfer data lebih cepat (ini bisa 

diperoleh jika peralatan kita masih dalam jangkauan pusat hotspot. Namun ada juga kelemahan 

dari wi-fi ini, yaitu sering di hack (dibobol) oleh orang lain. Saat ini Wifi dapat dinikmati dan 

diakses melalui berbagai jenis alat elektronik yang semakin canggih, seperti laptop, smartphone, 

Handphone, atau smartphone dan lain sebagainya [12]. 
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2.4.1. Modul wifi ESP8266 

ESP8266 merupakan modul wifi yang berfungsi sebagai perangkat tambahan 

mikrokontroler seperti Arduino agar dapat terhubung langsung dengan wifi dan membuat 

koneksi TCP/IP. 

 

Gambar 2.7 Modul wifi Esp-8266 

Modul ini membutuhkan daya 3.3v dengan memiliki tiga mode wifi yaitu Station, 

Access Point dan Both (Keduanya). Modul ini juga dilengkapi dengan prosesor, memori dan 

GPIO dimana jumlah pin bergantung dengan jenis ESP8266 yang kita gunakan. modul ini bisa 

berdiri sendiri tanpa menggunakan mikrokontroler apapun karena sudah memiliki 

perlengkapan layaknya mikrokontroler. 

Firmware default yang digunakan oleh perangkat ini menggunakan AT Command, 

selain itu ada beberapa Firmware SDK yang digunakan oleh perangkat ini berbasis 

opensource yang diantaranya adalah sebagai berikut : 

1. NodeMCU dengan menggunakan basic programming lua 

2. MicroPython dengan menggunakan basic programming python 

3. AT Command dengan menggunakan perintah perintah AT command 

Untuk pemrogramannya sendiri kita bisa menggunakan ESPlorer untuk Firmware 

berbasis NodeMCU dan menggunakan putty sebagai terminal control untuk AT 

Command.Selain itu kita bisa memprogram perangkat ini menggunakan Arduino IDE. Dengan 
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menambahkan library ESP8266 pada boardmanager kita dapat dengan mudah memprogram 

dengan basic program arduino. 

Ditambah lagi dengan harga yang cukup terjangkau, kamu dapat membuat berbagai 

projek dengan modul ini. Maka dari itu banyak orang yang menggunakannya modul ini untuk 

membuat projek Internet of Thinking (IoT) [13]. 

2.5. PHP 

PHP adalah bahasa pemrograman script server-side yang didesain untuk 

pengembangan web. Selain itu, PHP juga bisa digunakan sebagai bahasa pemrograman 

umum (wikipedia). PHP di kembangkan pada tahun 1995 oleh Rasmus Lerdorf, dan sekarang 

dikelola oleh The PHP Group. Situs resmi PHP beralamat di http://www.php.net. 

PHP memiliki perbedaan dengan HTML. HTML hanya digunakan untuk menampilkan 

content Website didalam Browser (IE,Opera, Firefox), karena singkatan dari HTML itu 

Hypertext Markup Language, jadisudah jelas kalau HTML tidak dapat digunakan untuk 

menerapkan logikaPemrograman seperti I/O, Conditional, Looping dan sebagainya. 

Sedangkan PHP bersemayam didalam server / Web Server (Apache, IIS, dsb) [131]. 

 PHP adalah singkatan dari PHP: Hypertext Preprocessor, sebuah kepanjangan rekursif, 

yakni permainan kata dimana kepanjangannya terdiri dari singkatan itu sendiri: PHP: 

Hypertext Preprocessor.PHP dapat digunakan dengan gratis (free) dan bersifat Open Source. 

PHP dirilis dalam lisensi PHP License, sedikit berbeda dengan lisensi GNU General Public 

License (GPL) yang biasa digunakan untuk proyek Open Source. 

Kemudahan dan kepopuleran PHP sudah menjadi standar bagi programmer web di 

seluruh dunia. Menurut wikipedia pada februari 2014, sekitar 82% dari web server di dunia 

menggunakan PHP. PHP juga menjadi dasar dari aplikasi CMS (Content Management System) 

populer seperti Joomla, Drupal, dan WordPress. 

Dikutip dari situs w3techs.com, berikut adalah market share penggunaan bahasa 

pemrograman server-side untuk mayoritas website di seluruh dunia :Dapat dilihat dari 

tampilan diatas bahwa mayoritas website modern saat ini menggunakan PHP [14]. 

http://en.wikipedia.org/wiki/PHP
http://www.php.net/
http://en.wikipedia.org/wiki/PHP#Use
https://w3techs.com/technologies/overview/programming_language/all
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Gambar 2.8. Persentase penggunaan bahasa pemrograman website 

Sumber: w3techs.com 

Untuk membuat halaman web, sebenarnya PHP bukanlah bahasa pemrograman yang 

wajib digunakan. Kita bisa saja membuat website hanya menggunakan HTML saja. Web yang 

dihasilkan dengan HTML (dan CSS) ini dikenal dengan website statis, dimana konten dan 

halaman web bersifat tetap. 

Sebagai perbandingan, website dinamis yang bisa dibuat menggunakan PHP adalah 

situs web yang bisa menyesuaikan tampilan konten tergantung situasi. Website dinamis juga 

bisa menyimpan data ke dalam database, membuat halaman yang berubah-ubah sesuai input 

dari user, memproses form, dll. 

Untuk pembuatan web, kode PHP biasanya di sisipkan kedalam dokumen HTML. 

Karena fitur inilah PHP disebut juga sebagai Scripting Language atau bahasa pemrograman 

script [2]. 

2.6. MySQL 

MySQL merupakan salah satu produk RDBMS (Relational Database Management 

System)yang bisa kita nikmati secara gratis. Data yang ingin kita simpan akan diperlakukan 

RDBMSsebagai tabel-tabel yang saling berhubungan / dapat dihubungkan / maupun berdiri 

sendiridalam Database. “Database adalah kumpulan data yang teroganisir” (Wikipedia). 

Database sendiri pada hakikatnya adalah kumpulan dari banyak tabel.SQL sendiri merupakan 

singkatan dari Structured Query Language, merupakan bahasaDatabase Standar yang 

digunakan pada saat ini. Dengan Query, kita bisa melakukan operasi pada Database. 

Misalkan, membuat tabel, mengubah tabel, menghapus, memasukan data,membuat relasi tabel 
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(menghubungkan tabel-tabel) dll.PHP telah terkenal dangan kemudahanya untuk melakukan 

koneksi / mengakses database,terutama DB MySQL [2].  

2.7. Budidaya Sistem Booster 

Pada Sektor pembudidayaan, tedapat beberapa metode yang dapat menunjang 

keberhasilan dalam budidaya, salah satunya adalah budidaya dengan menerapkan sistem 

booster. Sistem booster merupakkan sistem budidaya yang dapat mempercepat pertumbuhan 

ikan dan menghasilkan kulitas ikan yang baik. Di dalam pembudidayaan dengan sistem 

booster kebutuhan pakan yang cukup merupakan salah satu hal penting harus diperhatikan. 

“Tingkat pemberian pakan untuk bibit yang siap dibesarkan yaitu 4% dari total biomassa” 

[15]. dengan mengetahui jumlah dan berat ikan, maka dapat dilakukan penghitungan untuk 

mengetahui berapa banyak pakan ikan yang dibutuhkan dalam satu kolamnya. 

Salah satu cara untuk meningkatkan fungsi pakan adalah dengan memberikan 

suplemen, yaitu makanan tambahan yang mengandung zat-zat bernutrisi dalam bentuk kapsul, 

tablet, bubuk, atau cairan yang berfungsi sebagai perlengkapan kekurangan zat gizi. Fungsi 

utamanya adalah menjaga stamina ikan tetap prima, meningkatkan metabolisme dan daya 

tahan tubuh, sehingga membantu mengatasi stress pada lele. Sistem boostes memiliki 

beberapa kelebihan dibanding dengan sistem budidaya lain, salah satunya yaitu dapat 

menekan kebutuhan pakan ikan yang menjadi masalah terbesar dalam pembudidayaan ikan, 

kemudian dapat menekan resiko gagal panen dan meningkatkan keuntungan lebih bagi 

pembudidaya. Sistem booster menggunakan obat-obatan dan suplement khusus dalam 

penerapannya.  

Selain itu terdapathal-hal penting yang harus diperhatikan oleh pembudidaya ikan. Salah 

satunya adalah pada sektor penyortiran dalam pembudidayaan ikan yang merupakan hal 

penting agar pertumbuhan ikan yang ada di dalam kolam merata. “Penyortiran benih adalah 

kegiatan menyeleksi benih sesuai dengan ukuran yang diharapkan. Penyortiran benih 

bertujuan untuk mendapatkan keseragaman ukuran. Selain itu, untuk menghindarkan benih 

yang memiliki ukurang lebih besar karena bisa memakan benih yang lebih kecil” [7]. Hasil 

dari penyortiran adalah berupa benih dengan ukuran yang beragam dikelompok-kan 
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berdasarkan ukurannya masing-masing agar tidak terjadi kanibalisme  dan  tidak 

mempengaruhi jumlah pakan yang harus diserap oleh ikan yang lebih kecil.  

2.7.1. Kalkulasi Sistem Budidaya Sistem Booster 

Sistem budadaya ikan dengan sistem booster menggunakan kalkulasi atau perhitungan 

terhadap kebutuhan pakan dan dosis nutrisi obat yang akan dicampurkan ke-pakan(pelet). 

Kalkulasi dan pemberian nutrisi ini bertujuan untuk menekan kebutuhan pakan yang 

merupakan cost terbesar dalam budidaya ikan lele (50-70%), sehingga dengan penggunaan 

pakan yang bermutu akan meningkatkan produksi dan keuntungan.  

2.7.2. Menghitung kebutuhan pakan 

Adapun formula untuk menghitung kebutuhan pakan terhadap biomas yaitu: 

1. Pengambilan 10 sampel ikan untuk menghitung berat ikan di dalam kolam dengan 

persamaan: 

𝑩𝒆𝒓𝒂𝒕𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 =  
𝒃𝒆𝒓𝒂𝒕 𝟏𝟎 𝒆𝒌𝒐𝒓 𝒊𝒌𝒂𝒏 (𝒈𝒓𝒂𝒎)

𝟏𝟎
 × 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍_𝑰𝒌𝒂𝒏 ........................... (2.3) [16] 

2. Dari berat total ikan dalam satu kolam maka dapat dihitung kebutuhan pakan untuk 

ikan di dalam kolam tersebut dengan persamaan: 

𝑷𝒂𝒌𝒂𝒏 = 𝑩𝒆𝒓𝒂𝒕𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 ×  𝟒% .................................................................. (2.4) [16] 

2.7.3. Menghitung dosis nutrisi pakan sistem Booster 

Terdapat beberapa jenis obat yang akan dicampurkan ke dalam pakan (pelet). 

Diantaranya grotop, premix aquavita, amino liquid, progol, imonuvit, stress off dan air untuk 

melarutkan semua obat. Formula dari masing masing obat didapat dari SOP prosedur kerja 

pencampuran pakan yang dirokomendasikan oleh perusahaan sistem booster itu sendiri yaitu: 

➢ PROSEDUR KERJA  

a. Timbang pakan sebanyak 5kg  

b. Takar BOSTER GROTOP sebanyak 12,5 gram, BOSTER PREMIX AQUAVITA 12,5 

gram atau BOSTER VITALIQUID 15cc (saat ikan size 50 up), BOSTER AMINO 

LIQUID 15 cc, BOSTER PROGOL 25 gram. 
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c. Jika kondisi lingkungan fluktuatif seperti perubahan cuaca, suhu, serta menjelang dan 

sesudah Gradding tambahkan Immunostimulan BOSTER FISH IMUNOVIT 15cc dan 

Vitamin C BOSTER STRESS OFF 15gr.  

d. Pakan yang sudah ditakar dimasukkan kedalam wadah pencampur  

e. Tambahkan air sebanyak ±750ml (150ml/kg)  

f. Bahan yang sudah dicampur diaduk secara merata menggunakan sendok  

g. Tuangkan bahan yang telah dilarutkan sedikit demi sedikit ke dalam bak yang telah diisi 

pakan  

h. Pakan diaduk secara merata  

i. Setelah pakan tercampur merata pakan diangin-anginkan selama 30 menit 

 

2.7.4. Frekwensi pemberian pakan 

Pakan rutin diberikan 3 kali dalam sehari yakni pada waktu 07.00 pagi sebanyak 30% 

dari total pakan, 16.00 sebanyak 30% dari total pakan dan 20.00 sebanyak 40% dari total 

pakan. Dari keterangan tersebut maka dapat ditulis dengan persamaan. 

𝑃𝑃𝑎𝑔𝑖 = 𝑃𝑎𝑘𝑎𝑛 × 30% ................................................................................... (2.13) [16] 

𝑃𝑆𝑜𝑟𝑒 = 𝑃𝑎𝑘𝑎𝑛 × 30% ................................................................................... (2.14) [16] 

𝑃𝑀𝑎𝑙𝑎𝑚 = 𝑃𝑎𝑘𝑎𝑛 × 40% ................................................................................ (2.15) [16] 

 

2.8. Kuesioner  

Kuesioner adalah suatu teknik pengumpulan informasi yang memungkinkan analis 

mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku, dan karakteristik beberapa orang utama di 

dalam organisasi yang bisa terpengaruh oleh sistem yang diajukan atau oleh sistem yang 

sudah ada 

Kuesioner juga dikenal sebagai angket. Kuesioner merupakan sebuah daftar pertanyaan 

yang harus diisi atau dijawab oleh responden atau orang yang akan diukur. Hal yang 

didapatkan melalui kuesioner adalah kita dapat mengetahui keadaan atau data pribadi 

seseorang, pengalaman, pengetahuan, dan lain sebagainya yang kita peroleh dari responden. 
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Kuesioner berbentuk daftar pertanyaan. Harapan yang diinginkan melalui penyusunan 

kuesioner adalah mampu mengetahui variabel-variabel apa saja yang menurut responden 

merupakan hal yang penting . Adapun tujuan penyusunan kuesioner adalah guna memperbaiki 

bagian-bagian yang kurang tepat untuk diterapkan dalam pengambilan data terhadap 

responden. 

2.8.1. Skala Likert 

Skala Likert adalah suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam angket dan 

merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam riset berupa survei [17]. Nama skala 

ini diambil dari nama Rensis Likert, yang menerbitkan suatu laporan yang menjelaskan 

penggunaannya . Sewaktu menanggapi pertanyaan dalam skala Likert, respondenmenentukan 

tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan 

yang tersedia. Biasanya disediakan lima pilihan skala dengan format seperti ini: 

▪ Pertanyaan Positif (+) 

Skor 1. Sangat (tidak setuju/buruk/kurang sekali) 

Skor 2. Tidak (setuju/baik/) atau kurang 

Skor 3. Netral / Cukup 

Skor 4. (Setuju/Baik/suka) 

Skor 5. Sangat (setuju/Baik/Suka) 

▪ Pertanyaan Negatif (-) 

Skor 1. Sangat (setuju/Baik/Suka) 

Skor 2. (Setuju/Baik/suka) 

Skor 3. Netral / Cukup 

Skor 4. Tidak (setuju/baik/) atau kurang 

Skor 5. Sangat (tidak setuju/buruk/kurang sekali) 

Dalam penggunaan skala Likert, terdapat dua bentuk pertanyaan, yaitu bentuk pertanyaan 

positif untuk mengukur skala positif, dan bentuk pertanyaan negatif untuk mengukur skala 

negatif. Pertanyaan positif diberi skor 5, 4, 3, 2, dan 1; sedangkan bentuk pertanyaan negatif 

diberi skor 1, 2, 3, 4, dan 5 atau -2, -1, 0, 1, 2. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Skala
https://id.wikipedia.org/wiki/Psikometrik
https://id.wikipedia.org/wiki/Angket
https://id.wikipedia.org/wiki/Riset
https://id.wikipedia.org/wiki/Survei
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Rensis_Likert&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Responden&action=edit&redlink=1
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Selain pilihan dengan lima skala seperti contoh di atas, kadang digunakan juga skala 

dengan tujuh atau sembilan tingkat. Suatu studi empiris menemukan bahwa beberapa 

karakteristik statistik hasil kuesioner dengan berbagai jumlah pilihan tersebut ternyata sangat 

mirip (Dawes, John – 2008 ). 

Skala Likert merupakan metode skala bipolar yang mengukur baik tanggapan positif 

ataupun negatif terhadap suatu pernyataan. Empat skala pilihan juga kadang digunakan untuk 

kuesioner skala Likert yang memaksa orang memilih salah satu kutub karena pilihan "netral" 

tak tersedia. 

Berikut kriteria interpretasi skornya berdasarkan interval: 

▪ Angka 0%   – 19,99% = Sangat (tidak setuju/buruk/kurang sekali) 

▪ Angka 20% – 39,99%  = Tidak setuju / Kurang baik) 

▪ Angka 40% – 59,99%  = Cukup / Netral 

▪ Angka 60% – 79,99%  = (Setuju/Baik/suka) 

▪ Angka 80% – 100% = Sangat (setuju/Baik/Suka) 

Ada 3 jenis parameter dalam quesioner yang akan diterapkan pada penelitian ini yaitu 

parameter Simplicity, Interactifity, dan Usability. 

Simplicity merupakan pernyataan-pernyataan yang menggambarkan seberapa mudah/simpel 

analis dalam membangun sebuah karya yang akan ditawarkan 

Interaktifity merupakan pertanyaan-pertanyaan yang menggambarkan interaksi antara karya 

yang dibuat dengan pengguna 

Usability merupakan pertanyaan-pertanyaan yang menggambarkan seberapa pentingkah 

sebuah karya diciptakan sehingga dapat berguna bagi pemakai karya tersebut. 

  

https://id.wikipedia.org/wiki/Statistik

