
BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah
ilmu pengetahuan berkembang mengikuti kemajuan zaman pada industri

penggunaan sistem dapat menunjang proses kinerja produksi pelestarian ikan.

Khususnya ikan yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi, perlu adanya suatu

sistem yang dapat mengimbangi kebutuhan tersebut dengan mempengaruhi

kuantitas dari hasil produksi dan pelestarian ikan. Guna memberikan kemudahan

bagi  petani ikan yang memiliki hasil produksi yang cukup besar sehingga

memerlukan kolam yang besar pula dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Perlu

adanya sistem penebar otomatis yang dapat membantu kinerja para petani ikan.

Sistem kontrol yang digunakan pada penebar pakan ikan yaitu Ubay

Mustakim (hardware) dan Sumarno (software) (2012) dalam sekripsinya dengan

judul “Perancangan Dan Pembuatan Sistem Penebar Pakan Ikan Jenis Pasta

Otomatis Berbasis Mikrokontroler AT89S51”, sistem tersebut menggunakan

sistem otomatis yang berbasis mikrokontrol dan dalam pengendalian sistem

tersebut masih menggunakan pengendali jarak jauh (remot control) sehingga

pengguna perlu untuk memantau terus jalannya alat dan mengendalikan alat dari

jarak jauh, dan pada saat daya yang digunakan oleh penerima(receiver) banyak

terpakai mengakibatkan jarak jangkauan yang ada pada pengendali jarak jauh

(remot control) berkurang, cukup menyulitkan pengguna untuk melakukan

kendali jarak yang jauh. Dengan demikian juga tidak ada pengatur takaran pakan

sehingga pada pemberian pakan perlu adanya menagement dosis yang sesuai dan

teratur.

Sistem kontrol penebar pakan ikan yang mengaplikasikan metode WALL

FOLLOWER dengan kendali PID (Proporsional,Integral dan Derivative).

Pemilihan PID sebagai Sistem kontrol karena dapat memperbaiki kinerja penebar
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pakan ikan terdahulu. Selain itu penelitian yang terus berkembang dalam ilmu

kontrol modern, PID menawarkan berbagai macam kemudahan dalam

perancangannya. Untuk menentukan ketiga parameter kontrol awalnya, tidak lagi

diperlukan pengetahuan tentang model sistem atau pemodelannya itu sendiri. Hal

ini dapat dilakukan dengan mengaplikasikan teknik autotuning dengan metode

respon step Ziegler-Nichols.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasar uraian di atas masalah yang muncul dari tugas akhir ini adalah,

1. Bagaimana merancang desain sistem penebar pakan ikan yang dapat

mengatur takaran dosis pada ikan?

2. Bagaimana membuat sistem penebar pakan ikan secara otomatis ?

3. Bagai mana cara membuat sitem penjadwalan alat bekerja sesuai dengan

yang diinginkan?

4. Bagaimana cara mengaplikasikan PID pada sistem penebar pakan ikan

otomatis?

1.3 Batasan Masalah

Agar tujuan dari tugas akhir ini tidak menyimpang dari tujuan semula,

dibutuhkan suatu batasan-batasan yang jelas guna mengarahkan pembahasan.

Batasan-batasan masalah tersebut adalah sebagai berikut,

1. Ruang lingkup pembahasan dari tugas akhir ini diarahkan pada kerja

system yang menggunakan Timer untuk pengoprasiannya.

2. Mikrokontrol yang digunakan dalam tugas akhir ini menggunakan IC AT-

mega16.

3. Kontrol PID digunakan pada saat alat bekerja dilintasan yang lurus.

4. Pemberian dosis pada sistem ini adalah banyaknya jumlah pakan (pelet)

yang diberikan setiap penebaran.
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5. Pengujian pada alat ini menggunakan kolam berukuran maksimal 50 m2.

6. Alat bekerja setiap 3 jam sekali menebarkan pakan mulai jam 10 pagi

sampai jam 5 sore dalam lama pemberian pakan adalah 45 menit.

1.4 Maksud Dan Tujuan

Adapun tujuan dari pembuatan Tugas Akhir ini adalah:

1. Merancang dan membuat Sistem penebar pakan ikan yang dikendalikan

menggunakan Mikrokontroler ATMega16.

2. Mengaplikasikan control PID pada sistem penebar pakan ikan.

3. Merancang sistem untuk mengatur jumlah dosis yang diberikan pada ikan

sesuai keinginan para petani.

4. Membuat sistem kendali waktu kerja alat.

1.5 Metodologi Pembahasan

Metode Pelaksanaan yang digunakan dalam menyusun tugas akhir ini antara

lain sebagai berikut :

1. Studi literatur, yaitu menggunakan referensi dari pustaka, lembaga perikanan

dan brousing internet.

2. Perencanaan sistem, yaitu merancang dari tahap pembuatan blok diagram

sistem tersebut.

3. Pembuatan sistem, pembuatan sistem ini ditujukan untuk membuat sistem

yang dapat digunakan untuk pemberian pakan ikan secara otomatis dalam hal

pengaturan jadwal, dalam pemberian pakan, dosis pemberian pakan serta

dapat beroperasi selama 3 jam sekali menebarkan pakan mulai jam 10 pagi

sampai jam 5 sore dalam lama pemberian pakan adalah 45 menit secara terus-

menerus.

4. Pengujian sistem, untuk mengetahui cara kerja sistem penebar pakan ikan

yang kita buat apakah sesuai dengan harapan atau masih terdapat kekurangan.
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5. Analisa data, untuk melihat apa keuntungan dan kerugian dari sistem kerja

yang telah dibuat tersebut.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam tugas akhir ini terdiri dari 5 bab, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi latar belakang permasalahan, perumusan masalah, batasan

masalah, maksud dan tujuan, metodologi pembahasan, sistematika

penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Membahas tentang teori dasar dari sistem penebar pakan ikan

otomatis yang akan dibuat.

BAB III : PERENCANAAN DAN PEMBUATAN SISTEM

Membahas tentang perencanaan dan pembuatan sistem (perangkat

keras) dan pembuatan listing program (perangkat lunak) secara

keseluruhan.

BAB IV : PENGUJIAN SISTEM

Berisi tentang uji coba hasil yang telah dibuat, pengoperasian dan

spesifikasi dari sistem penebar pakan ikan otomatis ini.

BAB V : PENUTUP

Merupakan kesimpulan dari hasil analisis dan pemberian saran yang

memungkinkan untuk pengembangan system lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


