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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Teknologi pada dasarnya dibuat dan dikembangkan oleh manusia untuk 

mempermudah setiap pekerjaan dan urusan. Banyak teknologi telah dikembangkan 

dan membawa manfaat bagi beberapa aspek kehidupan. Salah satunya dapat 

diterapkan dalam bidang  perikanan.  Pada  kenyataannya  di  bidang  perikanan  

masih  menggunakan  cara manual dalam pengelolaannya. Salah satunya Instalasi 

Pengelola Budidaya Air Tawar (IPBAT) Punten-Batu yang masih menggunakan 

cara manual untuk pengecekan suhu dan pemberian pakan ikan. 

Instalasi Pengelola Budidaya Air Tawar (IPBAT) Punten-Batu merupakan 

salah satu Unit Pelaksana Teknis dari Dinas Perikanan Provinsi Jawa Timur. 

IPBAT Punten terletak di lereng Gunung Arjuna, tepatnya di desa Sidomulyo, Kota 

Batu. Suhu air di daerah   Batu   sering   terjadi   perubahan   yang   signifikan   

sehingga   perlu   dilakukan pengecekan secara berkala dalam kurun waktu satu 

hari. Di IPBAT Punten juga masih menggunakan  Temperature-Meter  untuk  

pengecekan  suhu  air  sehingga  tidak  efisien  jika dilakukan secara berulang kali. 

Suhu air juga menentukan tingkat konsumsi pangan ikan, apabila suhu air dibawah 

derajat optimal maka tingkat pangan ikan menurun sebaliknya apabila suhu air 

diatas derajat optimal tingkat pangan ikan semakin meningkat [1]. 

Dengan  mempertimbangkan  hal  tersebut,  munculah  ide  untuk  membuat  

Alat Pakan  Ikan  Otomatis  berdasarkan  suhu  air  pada  kolam  ikan  mas  

menggunakan Arduino Uno berbasis Web Server. Alat pakan ikan ini bekerja 

dengan cara memberikan pakan berdasarkan batasan suhu yang telah ditentukan. 

Pakan ikan akan ditentukan oleh derajat suhu apakah suhu dalam keadaan optimal, 

diatas suhu optimal atau dibawah suhu optimal  wadah  akan  secara  otomatis  

terbuka  dan  menebarkan  pakan  ikan  ke  dalam kolam. Dengan pembuatan alat 

ini diharapkan dapat membantu pengelola ikan untuk memberikan  pakan  kepada  

ikan  sesuai  dengan  waktu  yang  ditentukan.  Selain  itu pengelola ikan juga dapat 

menjalankan aktivitas lain tanpa perlu khawatir ikan tersebut kekurangan pakan. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan masalah-masalah yang telah dijelaskan pada latar belakang, 

maka dapat dirumuskan masalah yaitu bagaimana membangun sebuah Alat Pakan 

Ikan Otomatis berdasarkan suhu air pada kolam ikan mas menggunakan Arduino 

Uno berbasis Web Server. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam perancangan ini perlu diberikan beberapa batasan permasalahan 

dengan tujuan agar pembahasan tidak meluas dan menyimpang dari tujuan. Adapun 

batasan permasalahan dari alat yang dirancang pada Tugas Akhir ini yaitu: 

1. Ikan yang di uji hanya ikan mas. 

2. Variabel yang akan dimonitoring hanya suhu air. 

3. Kolam yang di uji yaitu kolam berukuran 3 x 3 meter. 

4. Bahasa pemrograman yang dipakai adalah HTML, PHP, AJAX, JavaScript 

untuk Web Server dan bahasa C berbasis OOP untuk perangkat kerasnya. 

5. Database yang digunakan adalah MySQL. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang diharapkan dari hasil penelitian yaitu membangun 

sebuah Alat Pakan Ikan Otomatis berdasarkan suhu air pada kolam ikan mas 

menggunakan Arduino Uno berbasis Web Server. 

 

1.5 Metodologi 

Pembuatan Tugas Akhir ini dilakukan dengan menggunakan metodologi sebagai 

berikut: 

 

1.5.1 Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang akan dipergunakan dalam penyusunan Tugas 

Akhir ini adalah: 

1. Studi Literatur 
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 Yaitu melakukan pengkajian berdasarkan data–data yang didapat dari 

perpustakaan atau sumber lainnya berupa buku, internet, ataupun dari buku laporan 

penelitian. 

2. Studi Lapang 

Yaitu memperoleh data dengan cara langsung dalam analisis dan simulasi pada 

pemodelan sistem. 

 

1.5.2 Pembuatan Desain dan Perancangan Sistem 

Berikut merupakan pembuatan desain dan perancangan sistem yang akan 

digunakan: 

1. Perancangan mikrokontroler Arduino Uno sebagai pengontrol utama sistem 

yang akan digunakan. 

2. Perancangan desain mekanik pintu pakan ikan yang akan digerakkan dengan 

motor DC. 

3. Perancangan alat kontrol pakan berdasarkan suhu menggunakan sensor 

DS18B20. 

4. Perancangan sistem monitoring suhu dan pakan menggunakan Web Server. 

 

1.5.3 Implementasi 

Mengimplementasikan semua device sesuai dengan fungsi dalam desain 

sistem yang telah dirancang menjadi alat yang utuh dan berfungsi sebagaimana 

yang diinginkan. Kemudian melakukan pengujian pada rancangan desain sistem 

peralatan yang akan dibuat. 

 

1.5.4 Pengujian  

Yaitu menguji hasil alat pakan ikan otomatis berdasarkan suhu pada kolam 

ikan mas, apakah telah sesuai dengan tujuan yang diinginkan. 

 

1.5.5 Penyusunan Buku Tugas Akhir 

Tahap ini merupakan bagian penyusunan laporan Tugas Akhir untuk 

dokumentasi mengenai segala kegiatan yang telah dilakukan dalam penyusunan 

Tugas Akhir dari awal hingga akhir. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Tugas akhir ini terdiri dari 5 (lima) bab yang disusun dengan sistematika 

sebagai berikut: 

BAB I: Pendahuluan 

Bab ini berisi tentang uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II: Landasan Teori 

Berisi tentang berbagai macam teori yang mendukung atau berkenaan dengan 

pembuatan alat tersebut dan menjelaskan komponen-komponen yang digunakan. 

BAB III: Analisis dan Perancangan Sistem 

Berisi tentang analisis permasalahan yang mendasari pembuatan alat serta segala 

kebutuhan yang dibutuhkan dalam perancangan alat. 

BAB IV: Implementasi dan Pengujian 

Berisi tentang implementasi alat yang dibuat sesuai dengan desain sistem dan berisi 

petunjuk pemakaian serta pengujian alat. 

BAB V: Penutup 

Berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan serta saran untuk 

pengembangan penelitian lebih lanjut. 

 


