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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Di zaman modern seperti sekarang ini selain untuk meringankan kerja 

manusia, alat-alat yang digunakan oleh manusia diharapkan mempunyai nilai 

lebih dari pada hanya untuk meringankan kerja manusia. Nilai lebih itu antara 

lain adalah kemampuan alat tersebut untuk lebih menghemat tenaga dan 

waktu yang diperlukan manusia dalam melakukan suatu kegiatan. Sebagai 

contoh memancing ikan harus dilakukan dengan manual dengan cara 

memasang kail, menurunkan ikannya ke kolam dan menunggu umpannya 

untuk dimakan oleh ikan. Hal ini membutuhkan tenaga dan waktu yang 

sebenarnya dapat dihemat bila ada alat yang dapat memancing ikan secara 

otomatis, dan memberitahukan jika umpan telah di makan oleh ikan. 

Mochamad Muslim dan Agus Purwanto mahasiwa dari jurusan Teknik 

Elektronika Politeknik Negeri Surabaya telah membuat robot pemancing ikan 

secara otomatis. Namun alat tersebut mempunyai beberapa kelemahan yaitu 

robot tersebut hanya bisa mengangkat ikan berat maksimal 150g, ikan hanya 

di simulasikan dengan memberikan hentakan pada ujung kail dan tidak ada 

sistem yang dapat memberitahu jika ikan telah memakan umpan. Agar alat 

tersebut bisa lebih baik lagi maka diperlukan penambahan sistem dan alat 

yaitu, dengan menambahkan torsi motor agar robot bisa mengangkat ikan 

lebih dari 150g, menambahkan sistem pemberitahuan jika umpan telah 

dimakan oleh ikan.  

Pada proposal skripsi ini membuat robot pemancing ikan yang dapat 

memancing ikan yang berada di dalam air. Robot di lengkapi oleh sensor 

percepatan Accelerometer ADXL345 untuk mendeteksi adanya hentakan kail 

yang disebabkan oleh tarikan ikan. Robot pemancing ikan ini juga dilengkapi 

Microcontroller yang berfungsi sebagai pusat kontrol robot yang terhubung 

dengan Driver motor untuk memberikan tanggapan berupa penggulungan 

senar dan penarikan ikan ke tepi. Microcontroller juga berfungsi 

menginformasikan bahwa ikan telah terpancing melalui modul Bluetooth. 
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Modul Bluetooth sebagai kontrol android untuk monitoring robot jika ada 

ikan yang terpancing. Besarnya nilai hentakan ikan akan disimpan di dalam 

database PC. Dengan adanya robot ini maka orang yang memancing tidak 

perlu menunggu pancingnya, karena secara otomatis robot akan memancing 

ikan dan menarik ikan ketepi. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Bedasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut :  

- Bagaimana membuat alat otomatis untuk memancing ikan dan 

menerapkan langsung ke kolam 

- Bagaimana merancang driver motor agar dapat menarik beban ikan berat 

maksimal 0.5 Kg 

- Bagaimana merancang robot untuk mengetahui besar gaya tarik ikan yang 

terpancing dan menyimpannya di database. 

 

1.3 Tujuan 

Tujuan dari pembuatan robot pemancing ikan ini adalah : 

- Merancang dan membuat sistem alat otomatis untuk memancing ikan 

- Membuat sistem rangkaian driver motor agar bisa menarik ikan dan 

menepikan ikan berat maksimal 0.5 Kg dengan tepat. 

- Mengontrol robot dari jarak jauh menggunakan modul bluetooth HC-05 

dan android 

- Merancang sistem sensor accelerometer ADXL345 untuk mendeteksi 

adanya tarikan ikan. 

 

1.4 Batasan Masalah 

 Agar pembahasan dalam penelitian yang dilakukan lebih fokus maka 

diberikan batasan masalah sebagai berikut : 

-  Tempat memancing adalah kolam dengan permukaan air yang tenang, 

tidakada yang menghambat mata kail, dan tidak ada benda yang 

menghambat pergerakan robot. 
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-  Bagian kolam memiliki kedalaman air lebih dari 1 meter 

- Robot melakukan kinerja berupa menarik benang pancing dan  

meminggirkan ian 

- Robot dapat menarik ikan dengan berat maksimal 0.5 kg. 

 

1.5 Sistematika Pembahasan 

 Sistematika pembahasan skripsi “Rancang Bangun Robot Pemancing 

Ikan Menggunakan Sensor Accelerometer ADXL345 Dengan Monitoring 

Android” perinciannya adalah sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan 

 Bab ini membahas tentang hal-hal yang menjadi latar belakang, tujuan, 

rumusan masalah, dan metedologi serta sistematika pembahasan yang akan 

dirancang. 

BAB II Landasan teori 

 Berisi tentang dasar teori yang digunakan untuk perancangan dan 

pembuatan sistem monitoringabsensi mahasiswa di jurusan teknik elektro. 

BAB III Perancangan sistem 

 Berisi tentang perancangan dan pembuatan sistem alat secara 

keseluruhan dalam perangkat keras. 

BAB IV Pengujian dan analisa  

 Berisi tentang hasil pengujian dari software dan hardwareyang sudah 

dibuat serta pembahasan mengenai hasil pengujian tersebut perblok sistem. 

BAB V Penutup 

 Berisi kesimpulan dan saran serta rencana pengembangan skripsi, jika 

dimungkinkan untuk masa yang akan datang. 

 

 

 

 

 

 

 




