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2. BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

 

 

2.1. Tijauan Pustaka 

 Penggunaan air untuk ikan hias harus selalu dijaga tingkat kekeruhan 

airnya, dampak air yang keruh ini dapat menyebabkan terganggunya 

perkembangan fisik ikan bahkan sampai pada tahap kematian ikan. Oleh karena 

itu perlu dibangunnya sebuah sistem yang mampu mendeteksi kekeruhan air 

pada bak penampung air, akuarium ikan, atau kolam ikan secara otomatis. 

Sistem yang dibuat menggunakan ATmega328 (Arduino uno) dan 

ATmega2560 (Arduino mega) yang dilakukan oleh 2 sistem yang berbeda 

dengan mengirimkan data sensor ke user menggunakan SMS oleh GSM Modul 

SIM900 (Wadu, 2017). 

 Monitoring dan mengontrol akuarium atau kolam pemeliharaan ikan hias 

dalam jarak jauh tentunya juga sangat penting jika pemilik ikan hendak pergi 

dalam waktu beberapa hari. Pengontrolan kondisi air dan pakan ikan otomatis 

sangat dibutuhkan dalam pemeliharaan ikan. Monitoring kondisi kualitas air 

akuarium menggunakan mikrokontroler Arduino mega 2560, dan sensor 

mendeteksi kekeruhan air adalah sensor suhu DS18B20, sensor yang digunakan 

juga meliputi sensor pH, sensor turbidity, dan sensor suhu. Tingkat keasaman 

(pH) ikan 6 – 7,5, tingkat kekeruhan <25 NTU, suhu akuarium 20 oC sampai 

dengan 28 oC. Sistem dibuat secara bertahap mulai dari perancangan mekanik, 

konfigurasi mikrokontroler, sinkronisasi pembacaan sensor, tampilan 

monitoring dan pengukuran parameter terhadap android dengan prinsip Internet 

of Thing (Ertyan et al., 2019). 

 Menurut Bhawiyuga and Yahya (2019) salah satu faktor penting yang 

berpengaruh terhadap kesuksesan budidaya perikanan adalah aspek kualitas air 

kolam yang tergambar pada beberapa parameter fisik antara lain suhu, derajat 

keasaman (pH), oksigen terlarut maupun kekeruhan air. Perubahan parameter 

fisik sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan daya tahan ikan. Pada 

penelitian ini dibangun sebuah sistem pemantauan kualitas air kolam budidaya 

ikan secara real time menggunakan jaringan sensor nirkabel yang dikirim 

secara real time ke perangkat gateway, kemudian meneruskan data tersebut ke 

data center untuk kemudian disimpan dan diolah sehingga peternak atau 

pembudidaya ikan dapat mengamati kondisi air kolam budidaya secara real 

time dari sebuah aplikasi berbasis web. Hasilnya sistem mampu merespons 

perubahan pada kondisi air seperti tingkat kejernihan, pH, 02 terlarut dan 

temperature. Dan pengujian kinerja diperoleh hasil terbaik pada jarak 40 meter 
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dengan besar paket 82byte yang memberikan nilai hasil pengujian sebesar 

189,4ms untuk delay dan 7,8% packetloss. 

 Penelitian tentang peracangan suatu prototype sistem untuk dapat 

memonitoring tingkat kekeruhan air dan pemberi pakan otomatis pada kolam 

budidaya ikan koi dengan tujuan membantu pembudidaya ikan koi 

meningkatkan kualitas hasil budidaya yang dilakukan. Alat yang digunakan 

yaitu box plastic berukuran 50cm x 35cm x 30cm, dan volume air 52.5 liter. 

Prinsip kerja sistem monitoring yang dilakukan adalah membaca nilai 

kekeruhan air kolam menggunakan sensor kekeruhan (Turbidity Sensor TDS-

10) dan akan diproses oleh mikrokontroler NodeMCU kemudian mengaktifkan 

modul relay pompa drainase untuk menguras air keruh, dan sensor jarak yang 

akan mengukur ketinggian air kolam. Pada saat air kolam sudah terkuras maka 

sensor jarak akan mengirimkan sinyal ke mikrokontroler NodeMCU untuk 

mengaktifkan modul relay pompa distribusi, sehingga dapat mendistribusikan 

air bersih dari tangki air menuju kolam. Dan untuk pemberian pakan otomatis 

menggunakan RTC (Real Time Clock DS1307) (Agung and Raka, 2020). 

 Menurut Indriyanto et al. (2020) ikan koi adalah salah satu jenis ikan 

hias yang banyak dipelihara karena memiliki bentuk serta corak warna yang 

indah. Pertumbuhan benih ikan koi sangat dipengaruhi oleh factor lingkungan, 

diantaranya suhu air kolam, suhu air untuk pertumbuhan, selera makan, dan 

berat benih ikan koi sangat ideal berada pada 25 oC - 27 oC. Penelitian ini 

memiliki tujuan untuk merancang dan membuat sistem monitoring suhu pada 

kolam benih ikan koi berbasis IoT dengan menggunakan board NodeMCU 

ESP8266, sensor suhu DS18B20, Relay, dan Water Heater. Hasil yang didapat 

dari pengujian sensor suhu yang digunakan yaitu rata-rata error pada kondisi 

dingin sebesar 3,426%, rata-rata error pada kondisi normal sebesar 1,778% dan 

rata-rata error pada kondisi panas sebesar 1,546%. Angka ini menunjukkan 

akurasi yang baik untuk pengukuran sensor. 

 Berdasarkan beberapa penelitian terkini yang sudah berhasil dilakukan 

dapat disimpulkan bahwa peneliti-peneliti tersebut telah berhasil membuat 

sistem monitoring dan menjaga kualitas air pada kolam atau akuarium 

pembudidaya ikan dan hasil monitoring bisa ditampilkan melalui layar sebuah 

smartphone ataupun sebuah website. Namun banyak penelitian yang tidak 

memberikan perintah otomatisasi atau sistem kontrol pada hasil tampilan 

monitoringnya. Oleh karena itu penelitian ini bermaksud untuk menambahkan 

sistem control pada tampilan hasil monitoring melalui android, sehingga kolam 

atau akuarium tidak hanya dapat dipantau dari jarak jauh tapi juga dapat 

dikendalikan dari jarak jauh. 
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2.2. Dasar Teori 

2.2.1. Kualitas Air Kolam Ikan Koi 

Dalam pemeliharaan ikan koi, air merupakan salah satu masalah 

terbesar dalam kelangsungan hidup yang mempengaruhi kondisi 

kesehatan ikan koi. Ada beberapa faktor atau hal yang perlu diperhatikan 

dalam menjaga kualitas air dari kolam ikan koi. Untuk menjaga 

kelangsungan hidup ikan koi di kolam agar lebih baik maka diperlukan 

pengkondisian beberapa parameter fisik air menurut Bhawiyuga and 

Yahya (2019) yang diantara lain yaitu suhu, derajat keasaman(pH), 

oksigen terlarut maupun kekeruhan. Ertyan et al. (2019) menjelaskan 

bahwa tingkat keasaman (pH) untuk ikan koi 6 – 7,5, tikat kekeruhan <25 

NTU, dan suhu 20 oC sampai dengan 28 oC. Standart yang telah ditetapkan 

dalam PP No. 82 tahun 2001 yang menjelaskan kisaran TDS untuk 

kegiatan budidaya ikan yaitu di bawah 1000mg/L. 

 

2.2.2. Kadar Tingkat Keasaman (pH) 

Menurut Solichin et al. (2013) kadar tingkat keasaman (pH) dalam 

air merupakan salah satu faktor penting dalam kelangsungan hidup dan 

kesehatan ikan koi. Ikan akan mati pada pH < 4, ikan tidak dapat 

bereproduksi pada pH 4-5, laju pertumbuhan ikan menjadi lambat pada pH 

5-6, pH untuk pemeliharaan adalah 6,5 – 9,0. Nasir and Khalil (2016) 

menjelaskan bawah Ikan koi dapat bertahan hidup pada kadar pH 6 sampai 

mendekati 8. Kelompok ikan koi tidak dapat mentolerir pH air dibawah 5 

dan diatas 10. Jika hal itu terjadi ikan koi akan mengalami stress bahkan 

mengalami kematian. 

 

2.2.3. Suhu Ideal 

Kodisi suhu ideal merupakan kondisi suhu yang sesuai dengan 

kebutuhan untuk kehidupan ikan koi. Suhu yang optimal akan membuat 

metabolisme menjadi optimal. Setiap jenis ikan mempunyai batas toleran 

yang berbeda-beda. Menurut Ertyan et al. (2019) Ikan koi dapat hidup 

pada kisaran suhu 20 - 28 oC  dan menurut Indriyanto et al. (2020) suhu air 

untuk pertumbuhan panjang, selera makan dan berat ikan koi berada pada 

25 oC - 27 oC. 

 

2.2.4. Kekeruhan Air  

Kodisi air dikatakan keruh, apabila air tersebut mengandung begitu 

banyak partikel bahan yang tersuspensi sehingga memberika warna/rupa 

yang berlumpur dan kotor. Menurut Wadu (2017) pengeruhan terjadi 
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disebabkan pada dasarnya oleh adanya zat-zat kolloid yaitu zat yang 

terapung serta terurai secara halus sekali. Kondisi kekeruhan untuk kolam 

ikan koi harus selalu dijaga dari tingkat kekeruhan airnya, karena dampak 

dari air yang keruh dapat menyebabkan terganggunya perkembangan fisik 

ikan dan bahkan sampai berakibat kematian bagi ikan. Agung and Raka 

(2020) menjelaskan bahwa air dikatakan memiliki kualitas baik apabila air 

tersebut jernih (mengandung sedikit partikel penyebab kekeruhan). 

Adapun batas maksimal kekeruhan air untuk kolam ikan adalah 400 NTU. 

 

2.2.5. Logika Fuzzy 

 Nasution and Prakarsa (2020) menjelaskan bawah Logika Fuzzy 

merupakan salah satu komponen pembentuk software computing. Logika 

Fuzzy pertama kali diperkenalkan oleh Porf. Lotfi A. Zadeh pada tahun 

1965. Taufiq (2016) menjelaskan bahwa dasar logika fuzzy adalah teori 

himpunan fuzzy yang didalamnya terdapat peranan derajat keanggotaan 

sebagai penentu keberadaan elemen dalam suatu himpunan yang sangat 

penting. Nilai keanggotaan atau derajat keanggotaan atau membership 

function menjadi ciri utama dari penalaran logika fuzzy. 

 Yulmaini (2015) menjelaskan bahwa logika fuzzy adalah suatu cara 

tepat untuk memetakan suatu ruang input ke dalam suatu ruang output. 

Teknik ini menggunakan teori matematis himpunan fuzzy. Logika fuzzy 

berhubungan dengan ketidakpastian yang telah menjadi sifat alamiah 

manusia. Ide dasar dari logika fuzzy muncul dari prinsip ketidakjelasan. 

Teori fuzzy pertama kali dibangun dengan menganut prinsip teori 

himpunan. Dalam himpunan konvensional (crisp), elemen dari semesta 

adalah anggota atau bukan anggota dari himpunan. Dengan demikian, 

keanggotaan dari himpunan adalah tetap. 

A. Himpunan Fuzzy 

Himpunan fuzzy merupakan variabel-variabel yang akan 

dibicarakan dalam suatu vaviabel dalam sistem fuzzy. Menurut 

Yulmaini (2015) himpunan fuzzy mempunyai 2 atribut yaitu :  

1. Linguistik, yaitu penamaan suatu grup yang mewakili suatu 

keadaan atau kondisi tertentu dengan menggunakan bahasa 

alami. Contoh: MUDA, PAROBAYA, TUA. 

2. Numeris, yaitu suatu nilai (angka) yang menunjukkan ukuran 

dari suatu variable. Contoh: 40, 25, 20, dan lain sebagainya. 
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B. Fungsi Keanggotaan 

Taufiq (2016) menjelaskan bahwa fungsi keanggotaan 

(membership function) adalah suatu kurva yang menunjukkan 

pemetaan titik-titik input data ke dalam nilai keanggotaannya (derajat 

keanggotaan) yang memiliki interval antara 0 sampai 1. Untuk 

mendapatkan nilai keanggotaan dapat menggunakan cara pendekatan 

fungsi. Bentuk fungsi keanggotaan segitiga dapat dilihat pada 

Gambar 2.1. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 1 Bentuk fungsi keanggotaan segitiga (Taufiq, 2016). 

 

 Untuk representasi kurva segitiga fungsi keanggotaannya 

digambarkan dalam ekspresi berikut: 

𝜇[𝑥] =  

{
 

 
0;

(𝑥−𝑎)

(𝑏−𝑎)
;

(𝑏−𝑥)

(𝑐−𝑏)
;

   
𝑋 ≤ 𝑎  atau 𝑥 ≥ 𝑐

𝑎 ≤ 𝑥 ≤ 𝑏 
𝑏 ≤ 𝑥 ≤ 𝑐

 
Persamaan 

(2.1) 

 

C. Metode fuzzy 

 Terdapat dua metode fuzzy logic yaitu metode sugeno dan 

metode mamdani. Febriany et al. (2017) menerangkan bahwa 

perbedaan dari kedua metode ini terletak pada output yang dihasilkan, 

proses komposisi aturan dan defuzzifikasinya. Pada metode sugeno 

output yang dihasilkan berupa fungsi linear atau konstanta, 

sedangkan metode mamdani berupa suatu nilai pada domain 

himpunan fuzzy yang dikategorikan ke dalam komponen linguistik. 

Kelemahan dari metode sugeno adalah nilai output yang dihasilkan 

harus sesuai dengan nilai yang telah ditentukan, hal ini menyebabkan 

masalah apabila nilai yang dihasilkan tidak sesuai dengan kriteria 

yang telah ditentukan, oleh karena itu Metode fuzzy mamdani lebih 

akurat dalam menghasilkan suatu output berupa himpunan fuzzy. 

Metode mamdani sering juga dikenal dengan nama metode Max-Min 

atau Max-Product. Metode ini diperkenalkan oleh Ebrahim Mamdani 
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pada tahun 1975. Setiani Asih (2018) menyatakan bawah untuk 

memproleh output diperlukan empat tahap  yaitu : 

1. Pembentukan himpunan fuzzy 

 Metode mamdani, baik variable input maupun variable output 

dibagi menjadi satu atau lebih himpunan fuzzy, himpunan fuzzy 

diambil dari fungsi keanggotaan dinyatakan sebagai fungsi 

matematis tertentu. Derajat keanggotaan dari masing-masing 

elemen semesta pembicaraan memerlukan perhitungan (Setiani 

Asih, 2018). 

2. Aplikasi fungsi implikasi (aturan) 

 Logika pengambilan keputusan (Fuzzy inference) 

mengamplikasikan aturan-aturan fuzzy pada masukkan fuzzy, 

kemudian mengevaluasi setiap aturan. Prinsip logika fuzzy 

digunakan untuk mengkombinasikan aturan-aturan JIKA-MAKA 

(IF THEN) yang terdapat dalam basis aturan suatu pemetaan dari 

suatu himpunan fuzzy input himpunan fuzzy output. Logika 

pengambilan keputusan merupakan langkah kedua dalam 

pemrosesan logika fuzzy. Terdapat beberapa metode pengambilan 

keputusan dalam logika fuzzy yaitu metode mamdani. Fungsi 

implikasi yang digunakan metode mamdani adalah Min dan dalam 

melakukan komposisi dengan menggunakan Max. Metode 

komposisi ini sering disebut Max-Min (Setiani Asih, 2018). 

3. Komponen aturan 

 Setiani Asih (2018) menjelaskan bahwa langkah pertama dalam 

komponen aturan adalah melakukan proses fuzifikasi untuk 

memetakan data tegas masukan kesalahan dan beda kesalahan data 

fuzzy sesuai dengan tipe dan bentuk fungsi keanggotaan. Langkah 

kedua adalah melakukan proses terhadap kedua data fuzzy 

tersebut dengan operator AND yang akan mengambil nilai paling 

minimal dari dua data tersebut. Langkah ketiga dengan impilasi 

MIN akan memotong fungsi keanggotaan keluaran setelah melalui 

operator AND sehingga didapat daerah fuzzy. 

4. Penegasan (defuzzifikasi) 

 Input dari proses defuzzyfikasi adalah suatu himpunan fuzzy yang 

diperoleh dari komposisi aturan-aturan fuzzy, sedangkan output 

yang dihasilkan merupakan suatu bilangan pada domain himpunan 

fuzzy tersebut. Jika diberikan suatu himpunan fuzzy dalam range 

tertentu, maka dapat diambil suatu nilai crisp tertentu sebagai 

output. Defuzifikasi pada komposisi aturan Mamdani. 

Diantaranya yaitu metode COA, bisektor, MOM, LOM, dan SOM 

(Setiani Asih, 2018). Setiani Asih (2018) menjelaskan bahwa: 
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a. Metode Centroid 

 Metode ini solusi crisp diperoleh dengan cara mengambil titik 

pusat daerah fuzzy. Secara umum dirumuskan pada persamaan 

2 untuk variabel kontinyu dan persamaan 3 untuk variable 

deskrit. 

𝑍∗ = 
∫ 𝑧 𝜇(𝑧)𝑑𝑧

𝜇(𝑧)𝑑𝑧
 

Persamaan 

(2. 2) 

𝑍∗ = 
∑ 𝑧𝑗𝜇(𝑧𝑗)
𝑛
𝑗=1

∑ 𝜇(𝑧𝑗)
𝑛
𝑗=1

 
Persamaan 

(2. 3) 

b. Metode bisector 

 Metode ini solusi crisp diperoleh dengan cara mengambil nilai 

pada domain fuzzy yang memiliki nilai keanggotaan separo 

dari jumlah total nilai keanggotaan pada daerah fuzzy. Secara 

umum persamaan 4 ditulis. 

∫ μ(z)dz =  ∫ μ(z)dz
β

zBOA

zBOA

α

 Persamaan (2. 4) 

Dimana: 

α = min{ z |  𝑧 ∈ 𝑍 } 

𝛽 = max{𝑧 | 𝑧 ∈ 𝑍 }  

c. MOM 

 Solusi crisp diperoleh dengan cara mengambil nilai rata-rata 

domain yang memiliki nilai keanggotaan max. 

d. LOM 

 Solusi crisp diperoleh dengan cara mengambil nilai terbesar 

dari domain yang memiliki nilai keanggotaan max. 

e. SOM 

 Solusi crisp diperoleh dengan cara mengambil nilai terkecil 

dari domain yang memiliki nilai keanggotaan max. 

 

2.2.6. Alasan Pemilihan Logika Fuzzy  

Menurut Yunita (2016) ada beberapa alasan mengapa orang 

menggunakan logika fuzzy didalam pengambilan sebuah keputusan untuk 

mengambil hasil luaran yang diinginkan yaitu: 

1. Konsep logika fuzzy mudah dimengerti. Karena logika fuzzy 

menggunakan dasar teori himpunan, maka konsep matematis yang 

mendasari penalaran fuzzy tersebut cukup mudah untuk dimengerti. 
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2. Logika fuzzy sangat fleksibel, artinya mampu beradaptasi dengan 

perubahan-perubahan dan ketidakpastian yang menyertai 

permasalahan. 

3. Logika fuzzy memiliki toleransi terhadap data-data yang tidak tepat. 

Jika diberikan sekelompok data yang cukup homogen, kemungkinan 

ada beberapa data yang eksklusif, maka logika fuzzy memiliki 

kemapuan untuk manangani data eksklusif tersebut. 

4. Logika fuzzy mampu memodelkan fungsi-fungsi non linear yang 

sangat kompleks 

5. Logika fuzzy dapat membangun dan mengaplikasikan pengalaman-

pengalaman para pakar secara langsung tanpa harus melalui proses 

pelatihan. 

6. Logika fuzzy dapat bekerjasama dengan teknik-teknik kendali secara 

konvensional 

7. Logika fuzzy didasarkan pada bahasa alami karena logika fuzzy 

menggunakan bahasa sehari-hari sehingga mudah dimengerti. 

 

2.2.7. Sensor Turbidity  

Sensor Turbidity adalah sensor modul yang berkerja untuk membaca 

kekeruhan pada air, pada dasarnya partikel kekeruhan tidak bisa dilihat 

oleh mata langsung. Fatturahman and Irawan (2019) menjelaskan bahwa 

semakin banyak partikel dalam air menunjukan tingkat kekeruhan air juga 

tinggi. Semakin tinggi tingkat kekeruhan air akan diikuti oleh perubahan 

dari tegangan output sensor. Adapun bentuk fisik dari sensor turbidity 

dapat dilihat pada Gambar 2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : (Fatturahman and Irawan, 2019) 

Gambar 2. 2 Sensor Turbidity 
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2.2.8. Sensor Suhu 

Rohini et al. (2020) menjelaskan sensor temperatur atau suhu adalah 

suatu komponen yang mengubah besaran panas menjadi besaran listrik, 

sehingga dapat mendeteksi perubahan suhu pada objek tertentu. Seperti 

pada sensor suhu jenis ds18b20 yang merupakan sensor suhu dengan 

menggunakan kabel yang sedikit dalam instalasinya. Uniknya sensor ini 

dapat dijadikan paralel dengan satu input. Yang berarti bisa menggunakan 

sensor ds18b20 lebih dari satu akan tetapi output sensornya hanya 

dihubungkan dengan satu Pin Arduino. Adapun bentuk fisik dari sensor 

suhu dapat dilihat pada Gambar 2.3. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 3 Sensor suhu ds18b20 

 

2.2.9. Sensor pH 

Abdullah and Silvy (2020) menjelaskan bahwa sensor pH adalah Alat 

elektronik yang digunakan untuk mengukur kadar keasaman atau basa dari 

suatu larutan adalah pH meter, Besaran pH berkisar dari 0-14, nilai pH 

kurang dari 7 menunjukkan kadar air yang asam sedangkan nilai diatas 7 

menunjukkan kadar air yang basa. Sedangkan pH = 7 disebut netral. 

Prinsip kerja dari pH meter ini, yaitu dari sifat electron terhadap 

sampelnya. Semakin banyak electron maka akan semakin tinggi tingkat 

asam nya, sebaliknya juga seperti itu, karena batang pada pH meter berisi 

larutan elektrolit lemah. Sensor pH meter yang digunakan dapat dilihat 

pada gambar 2.4. 
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Sumber : (Abdullah and Silvy, 2020) 

Gambar 2. 4 Sensor pH 

 

2.2.10. Sensor Ultrasonik 

Menurut Irwanto and Vaka (2020) sensor ultrasonik berfungsi 

sebagai pemancar maupun penerima gelombang ultrasonik. Sensor yang 

ada dipasaran berbentuk silinder denga warna silver. Satu paket sensor 

ultrasonik terdiri dari 2 sensor. Dikemas dalam satu board. Satu sensor 

sebagai pemancar dan satu sensor lagi sebagai penerima. Sensor ultrasonik 

bertipe SRF04, kemampuannya (range) ukur jarak antara 3cm sd 300cm. 

Pin Trig (Trigger) berfungsi sebagai pin/kaki untuk memicu (mentrigger) 

pemancaran gelombang ultrasonik. Cukup dengan membuat logika 

“HIGH-LOW” maka sensor akan memancarkan gelombang ultrasonik. 

Pin Echo berfungsi sebagai pin/kaki untuk mendeteksi ultrasonik, apakah 

sudah diterima atau belum. Selama gelombang ultrasonik belum diterima, 

maka logika pin Echo akan “HIGH”. Setelah gelombang ultrasonik 

diterima maka pin Echo berlogika “LOW”. Sensor Ultrasonik dapat dilihat 

pada Gambar 2.5. 

 

 

 

 
 

 

Sumber : (Irwanto and Vaka, 2020) 

Gambar 2. 5 Sensor Ultrasonik 

 

2.2.11. Sensor TDS Meter 

  Sensor TDS (Total Dissolved Solids) meter merupakan sensor yang 

dapat menunjukkan berapa miligram padatan larut yang dilarutkan dalam 

satu liter air. Secara umum, semakin tinggi nilai TDS, semakin larut 

padatan larut dalam air, dan semakin sedikit air bersih. Oleh karena itu, 
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nilai TDS dapat digunakan sebagai salah satu titik referensi untuk 

mencerminkan kebersihan air. Wijayanti et al. (2019) mengatakan bawah 

standart yang telah ditetapkan dalam PP No. 82 tahun 2001 yang 

menjelaskan kisaran TDS untuk kegiatan budidaya ikan yaitu 1000mg/L, 

yang semakin kecil konsentrasi yang berada di perairan tersebut semakin 

baik juga untuk pemeliharaan ikan. Sensor TDS dapat dilihat pada gambar 

2.6. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 6 Sensor TDS Meter 

 

2.2.12. Versi NodeMCU 

 Mufidah (2018) menjelaskan bahwa V3 sebenarnya bukanlah versi 

resmi yang dirilis oleh NodeMCU. Belum ada versi resmi untuk V3 

NodeMCU. V3 hanyalah versi yang diciptakan oleh produsen LoLin 

dengan perbaikan minor terhadap V2. Diklaim memiliki antarmuka USB 

yang lebih cepat. Jika dibandingkan dengan versi sebelumnya, dimensi 

dari board V3 akan lebih besar dibanding V2. Lolin menggunakan 2 pin 

cadangan untuk daya USB dan yang lain untuk GND tambahan. Dari 

keterangan sebelumnya yang menjelaskan tentang kelebihan board V3 

dibandingkan dengan versi sebelumya. NodeMCU Merupakan sebuah 

mikrokontroler dan modul wifi yang dirancang supaya komponen 

perangkat keras dapat berkomunikasi secara wireless. Tampilan dari 

NodeMCU V3 dapat diliaht pada gambar 2.7. 

 

 
 

 

 

 

Sumber: (Mufidah, 2018) 

Gambar 2. 7 NodeMCU V3 
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2.2.13. Arduino IDE  

 Mufidah (2018) menjelaskan bawha Arduino IDE (Integrated 

Development Environment) adalah sebuah perangkat lunak yang 

digunakan untuk mengembangkan aplikasi mikrokontroler, dengan kata 

lain Arduino IDE sebagai media untuk memprogram board Arduino. 

Arduino IDE ini berguna sebagai text editor untuk membuat, mengedit, 

dan juga mevalidasi kode program. bisa juga digunakan untuk meng-

upload ke board Arduino. Kode program yang digunakan pada Arduino 

disebut dengan istilah Arduino “sketch” atau disebut juga source code 

arduino, dengan ekstensi file source code .ino. 

 

2.2.14. Android 

 Menurut Monica et al. (2018) Android merupakan sistem operasi 

berbasis linux yang dirancang untuk perangkat seluler layar sentuh seperti 

telepon pintar dan komputer tablet. Android bersifat open source dan 

memungkinkan penggunanya untuk memasang aplikasi baik yang 

diperoleh dari toko aplikasi seperti Google Play ataupun dengan 

mengunduh dan memasang berkas apk. Apk adalah paket aplikasi android 

yang digunakan untuk menyimpan sebuah aplikasi atau program yang 

akan dijalankan pada perangkat android. 

 

2.2.15. Internet of Things 

Ernita Dewi Meutia (2015) menjelaskan bawah Internet of Things 

merupakan sebuah konsep yang menghubungkan berbagai objek yang 

memiliki identitas pengenal serta alamat IP, sehingga dapat saling 

berkomunikasi dan bertukar informasi mengenai dirinya maupun 

lingkungan yang berhubungan. Tentunya objek-objek yang berhubungan 

tersebut dapat saling berkomunikasi dengan bantuan dari Internet. 

  


