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BAB I  

 PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang  

Menurut Saputra (2017) Perkembangan teknologi pada saat ini sangat pesat 

seiring dengan perkembangan zaman dan perkembenganan kebutuhan manusia. 

Pemikiran manusia yang selalu berupaya untuk memanfaatkan segala sesuatu yang 

baik berupa sumber daya manusia (SDM) maupun sumber daya alam (SDA) dengan 

efesien membuat inovasi dan perkembangan teknologi yang begitu pesat. 

Pemanfaatan teknologi yang diciptakan dengan berbagai dasar ilmu pengetahuan 

telah menyebabkan perubahan serta peralihan teknologi, yang pada akhirnya 

memudahkan manusia dalam menyelesaikan persoalan dibidangnya. 

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Seperti 

halnya dengan negara kepulauan lain, di Indonesia banyak dilakukan budidaya 

perairan. Diantaranya yaitu budidaya udang. Menurut Deswati (2020) udang saat 

ini menjadi salah satu komoditas ekspor unggulan Indonesia yang terlihat dari 

prospek pasarnya yang masih potensial. Sejak tahun 2019, Kementerian Kelautan 

dan Perikanan telah menyiapkan langkah strategis untuk meningkatkan daya saing 

vaname ini di pasar internasional. Salah satunya dengan melakukan klasterisasi 

tambak udang dalam rangka mengembangkan prinsip budi daya udang yang 

bertanggung jawab, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Salah satunya yaitu 

udang vaname atau biasanya disebut dengan udang putih.  

Udang yang dibudidayakan yaitu udang vanname (Litopenaeus Vannamei), 

udang vanname merupakan jenis udang yang mudah dibudidayakan di Indonesia 

Kohar (2017). Menurut Purnamasari, dkk (2017) udang vaname merupakan salah 

satu jenis udang yang akhir-akhir ini banyak diminati karena memiliki keunggulan 

seperti tahan penyakit, kualitas lingkungan yang buruk pertumbuhannya cepat, 

kepadatan penebaran cukup tinggi, tingkat kelangsungan hidup tinggi dan nilai 
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konversi pakan rendah. Pada prinsipnya tujuan utama dalam pengelolaan budidaya 

udang sesuai dengan kebutuhan biologis untuk kehidupan udang selama masa 

pemeliharaan (± 100 hari) melalui pengelolaan mutu air dan pengelolaan pemberian 

pakan (jumlah dan kualitas cukup) agar udang tetap sehat dan tumbuh normal. Akan 

tetapi masa peliharaan juga bisa dibagi menjadi dua yakni panen parsial dan panen 

total. Panen parsial dilakukan dengan tujuan mengurai kepadatan udang pada 

tambak, panen parsial dilakukan ketika udang berumur 101-104 hari sedangkan 

panen total dilakukan ketika udang berumur 126-128 hari menurut Nurfausiah 

(2020). 

Udang vaname memiliki sifat yang dapat memanfaatkan semua ruang 

budidaya sehingga memungkinkan dilakukan penebaran udang dalam jumlah yang 

cukup tinggi. Perkembangan budidaya udang vaname super intensif meski dalam 

tambak yang berukuran kecil menjadi inovasi teknologi yang telah dikenal 

teknologinya. Berdasarkan penilitian yang dilakukan Purnamasari (2017) udang 

vanname yang ditebarkan dengan tingkat kepadatan hingga 175± ekor/m² dapat 

menghasilkan bobot rata-rata dan tingkat kelangsungan hidup yang lebih baik. 

Kepadatan yang tinggi ini pula harus diiringi dengan ketersedian oksigen yang 

memadai, sumber oksigen biasanya diharapkan pada pergantian air, penggunaan 

kincir air, blower dan sejenisnya yang biasanya disebut dengan aerator. Aerator 

merupakan alat yang digunakan untuk melarut oksigen atau udara ke dalam air 

sehingga kadar oksigen udang pada tambak terpenuhi, biasanya proses ini disebut 

dengan aerasi.  

Dalam proses aerasi banyak penambak udang menggunakan aerator bertipe 

kincir yang biasanya disebut dengan kincir air atau paddle wheel, aerator bertipe 

paddle wheel dinilai lebih effisien dalam memasokkan oksigen ke dalam air dari 

pada aerator bertipe lainnya. Kondisi saat ini biasanya penambak masih 

menggunakan aerator yang belum terkomputerisasikan sehingga penambak perlu 

mematikan dan menghidupkan aerator pada sakelar dan kontak dimana aerator itu 

berada, penambak juga harus segera menghidupkan dan mematikan kincir pada saat 

jadwal pemberian pakan yang akhirnya penambak harus melakukan hal tersebut 
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secara berulang-ulang sehingga banyak waktu yang terpakai dalam persiapan 

pemberian pakan udang vaname.  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengusulkan penelitian 

bagaimana mengontrol aerator dengan waktu yang tepat sesuai jadwal pemberian 

pakan yang telah diatur sebelumnya, bagaimana mengirim perintah pengontrolan 

aerator dengan cepat dan banyak sehingga prototype aerator mampu beroperasi 

dengan tepat dan cepat. Sehingga prototype sistem penjadwalan aerasi ini dapat 

menunjukkan keunggalan penggunaan waktu dari pada penggunaan aerator pada 

saat ini. 

1.2  Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang yang telah dijelaskan, maka dapat dirumuskan  

masalah yaitu, Bagaimana membangun sebuah Prototype sistem penjadwalan 

aerasi pada tambak udang yang bisa dikontrol melalui aplikasi android. 

1.3 Batasan Masalah  

Agar tidak luasnya suatu pembahasan dalam penilitian ini, maka penulis 

akan memberikan batasan-batasan dari permasalahan yang ada yaitu:  

1. Prototype sistem penjadwalan kontrol aerasi ini menggunakan 

NodeMCU dan module Relay.  

2. Sistem yang akan dibangun menggunakan Firebase realtime Database 

untuk penyimpanan Database nya.   

3. Sistem penjadwalan pada prototype ini mengunakan fitur perintah 

cronjob pada linux untuk menjalankan script penjadwalan yang telah 

dibuat. 

4. Sistem pada prototype ini hanya bisa dikontrol melalui aplikasi android. 

5. Notifkasi aplikasi android yang dibuat pada prototype sistem 

penjadwalan kontrol aerasi ini, akan masuk sebagai pesan 
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pemberitahuan ketika memasuki waktu pemberian pakan udang sesuai 

jadwal. 

6. Sistem hanya berfokus pada penjadwalan kontrol aerasi sesuai jadwal 

pemberian pakan udang. 

7. Pengujian dilakukan pada prototype kolam udang. 

  

1.4  Tujuan  

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah merancang sebuah prototype sistem 

penjadwalan areasi tambak udang, sebagai sistem yang dapat membantu penambak 

udang untuk meMonitoring dan mengontrol aerator sesuai jadwal yang telah 

terjadwalkan serta memberikan notifikasi sebagai pengingat untuk mempersiapkan 

pakan sesuai penjadwalan kepada para penambak udang 

 

1.5  Manfaat  

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini adalah: 

1. Memberikan gambaran prototype sistem penjadwalan kontrol aerasi 

sebagai model awal sistem penjadwalan kontrol aerasi ini kepada 

penambak udang. 

2. Membantu penambak udang dalam mengontrol aerator sesuai jadwal 

yang telah terjadwalkan, sehingga penambak udang tidak perlu 

mematikan dan menghidupkan saklar aerator secara manual 

3. Mengingatkan penambak udang untuk memberikan pakan sesuai 

jadwal yang telah terjadwalkan, sehingga sebelumnya penambak udang 

dapat mempersiapkan pakan udang tersebut. 

4. Menjadi salah satu media evaluasi sebelum benar-benar diimplementasi 

dan dikembangkan lebih baik lagi bagi pembaca dan penambak udang. 
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1.6  Metode Penyelesaian Masalah  

Pada penyelesaian masalah penelitian ini terdapat tahapan-tahapan yang 

harus dilakukan untuk memastikan upaya penelitian dan perancangan program akan 

mencapai hasil yang maksimal. Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan dapat 

dijelaskan sebagai berikut 

1.6.1 Identifikasi Masalah 

 Identifikasi masalah adalah dengan menentukan masalah yang terjadi 

berhubungan dengan permasalahan Sistem Aerasi dan penjadwalannya. Kemudian 

dilanjutkan dengan perumusan masalah terkait tentang kebutuhan di lapangan serta 

menentukan tujuan dan mamfaat dari penelitian yang akan diselesaikan dari 

permasalahan yang diteliti serta memberikan manfaat dari hasil yang diteliti. 

1.6.2  Pengumpulan Data 

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data serperti melakukan survey dan 

wawancara kepada penambak udang terkait jadwal pemberian pakan, jadwal 

pengoperasian kincir atau aearator. Kemudian dilanjutkan dengan mencari studi 

literature mengacu pada jurnal, Tugas Akhir, buku-buku berkaitan dengan budidaya 

udang, website resmi dan blog-blog yang berkaitan lainnya 

1.6.3 Analisa Sistem 

  Berdasarkan data yang dikumpulkan selanjutnya dilakukan analisa sistem 

yang akan dibuat  

1.6.4  Perancangan sistem dan aplikasi 

 Tahap selanjutnya adalah melakukan perancangan sistem dan aplikasi. 

Seperti merancang bentuk prototype kolam udang unutk dijadikan tempat 

percobaan, memprogram arduino sebagai mikrokontrolernya dengan bahasa C 

sesuai data yang dikumpulkan, dan Merancang sebuah aplikasi sebagai 

pengontrolnya. 
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1.6.5  Pembuatan Sistem dan Aplikasi 

  Pada tahap ini akan dilakukan pembuatan sistem dan aplikasi yang telah 

dirancang. Seperti membuat sebuah prototype kolam udang menggunakan wadah. 

Kemudian menggunakan dinamo motor yang di pasang paddle wheel sebagai kincir 

airnya. Juga membuat aplikasi android menggunakan bahasa java.  

1.6.6  Pengujian 

 Setelah tahap pembuatan maka akan dilanjutkan dengan pengujian. 

Pengujian pertama yaitu fungsionalitas alat dan aplikasi apakah berjalan baik atau 

tidak. Pengujian kedua adalah kecepatan membaca data yang dikirimkan dari 

aplikasi ke alat saat menghidupkan atau mematikan kincir.   

1.6.7  Pembuatan Laporan Tugas Akhir 

 Tahap terakhir adalah pembuatan laporan tugas akhir. Setelah dilakukan 

tahap pengujian maka data yang didapat akan dimasukan kedalam  laporan tugas 

akhir sebagai bukti hasil penelitian. 
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