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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

 

     Sekarang sudah banyak teknologi canggih yang diciptakan 

manusia demi mempermudah pekerjaan dan tujuan manusia teknologi 

Mikrokontroler dalam kehidupan berperan penting, dengan adanya 

mikrokontroler yang canggih dengan harga yang cukup murah, sehingga 

hampir semua manusia dari ekonomi rendahpun bisa menggunakannya 

mikrokontroler sekarang sudah terkenal dan digunakan secara luas pada 

dunia industri. Mikrokontroler sekarang sangat dibutuhkan menjadi 

pengontrol sistem elektronika digital yang utama dari segala ukuran. 

     Dengan mengetahui kelebihan dan penerapan mikrokontroler, 

banyak hal-hal yang bisa kita gunakan dan berguna bagi kehidupan sehari-

hari manusia. Dari dulu sampai sekarang belum banyak yang menjual pakan 

ikan secara otomatis menggunakan mikrokontoler untuk kolam dengan skala 

besar, banyak para peternak ikan yang kesulitan memberi makan ikan 

mereka secara rutin apalagi kalau sedang bepergian keluar kota dalam 

jangka waktu yang lama. 

   Oleh karna itu pada tugas akhir ini saya ingin membuat sistem 

mikrokontroler yang digunakan untuk sistem Pakan Ikan Otomatis di kolam 

dengan wadah yang dipasang pada rel yang akan bergerak sesuai waktu yang 

ditentukan pada mikrokontroler. 

 Dari latar belakang diatas saya ingin membuat skripsi dengan judul 

“PAKAN IKAN OTOMATIS BERBASIS MOKROKONTROLER 

ARDUINO PADA KOLAM IKAN” fungsi dari alat ini adalah memberi 

makan otomatis sesuai keinginan pemilik ikan ternak dan memberi tahu 

makan akan habis kepada pemilik ikan ternak lewat Short Message (sms). 
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1.2 Rumusan Masalah 

 Tujuan akhir tugas yang telah diuraikan, permasalahan yang dihadapi 

dirumuskan sebagai berikut : 

1. Apa kelebihan alat pakan ikan yang dibuat ini? 

2. Bagaimana cara kerja alat pemberi pakan otomatis ini? 

3. Bagaimana bentuk desain wadah pakan ikan tersebut? 

4. Berapa lama waktu peternak ikan harus mengisi ulang makanan pada 

wadah pakan ikan tersebut? 

5. Berapa lama alat ini bisa bertahan? 

6. Bagaimana program timer yang akan dibuat dalam mikrokontroler? 

 

1.3 Batasan Masalah 

 Untuk membatasi dan mempermudah cangkupan pembahasan pada 

tugas akhir ini, maka diberikan batasan-batasan sebagai berikut : 

1. Menggunaka mikrokontroler ARDUINO UNO. 

2. Spesifikasi ikan pada tugas akhir ini adalah ikan lele dan patin tahap 

pembesaran yang berat seekor ikannya adalah 200g. 

3. Wadah makanan yang dibuat hanya satu buah. 

4. Alat pemberi makan ini hanya berupa prototype. 

 

1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian  

 Tujuan dari penyusunan tugas akhir ini adalah : 

1. Membuat alat sebuah rangkaian mikrokontroler ARDUINO UNO yang 

sudah dilengkapi dengan program timer. 

2. Memahami bagaimana cara kerja motor penggerak wadah makanan 

untuk ikan tersebut. 

3. Membuat prototype alat pemberi pakan ikan secara otomatis. 

4. Mempermudah para peternak ikan dalam melakukan pekerjaannya. 

5. Membuat pekerjaan manusia lebih mudah dan relative simple. 
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1.5 Metode Penelitian 

 Metode penilitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini sebagai 

berikutt : 

a. Studi Literature 

Studi literature dilakukan untuk memahami bahan-bahan yang digunakan 

dalam pembuatan aplikasi pakan ikan otomatis berbasis mikrokontroler 

arduino uno pada kolam ikan 

b. Analisis Masalah 

Analisis masalah ini dilakukan agar mengetahui masalah yang terjadi 

didalam sistem lama atau sistem yang sedang berjalan. Analisis masalah 

dilakukan dengan tahapan berikut : 

1) Identifikasi kebutuhan 

Didalam tahap ini melakukan pengamatan untuk apa saja yang 

diperlukan. 

2) Analisin masalah 

Didalam tahap ini akan menjelaskan apa saja yang akan dilakukan. 

3) Analisis kebutuhan perangkat lunak 

Menganalisa perangakat lunak yang dibutuhkan untuk membuat 

perangkat ini. 

4) Analisis kebutuhan perangkat keras 

Menganalisa perangakat Keras yang dibutuhkan untuk membuat 

perangkat ini. 

5) Analisis kelayakan sistem 

Didalam tahap ini menjelaskan sistem yang dibuat atau layak tidak untuk 

digunakan. 

6) Analisis kelayakan teknis 

Didalm tahap ini apakah sistem yang sedang diciptakan ini layak dan 

memenuhi persyartan aspek teknolgi yang cukup baik. 

 

 

7) Penyelesaian masalah  
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Didalam tahap ini memberi solusi dari masalah yang sedang dihadapi. 

8)  Analisis Sistem Dengan Diagram Activity 

Dalam tahap ini dilakukan untuk mengetahui proses yang sedang 

berjalan sekarang, akan digambarkan dalam diagram activity. 

c. Perancangan sistem 

       Dari analisis yang akan dilakukan selanjutnya dibuat untuk 

membangun sebuah sisitem. Rancangan pakan ikan otomatis  

Tahapan yang dilakukan dalam perancangan sistem adalah : 

1. Perancangan sistem perangkat lunak 

Dalam tahap ini akan merancang sistem perngkat lunak apa saja 

yang akan digunakan. 

2. Perancangan sistem kerja  

 Dalam tahapan ini akan menjelaskan perancangan sistem kerja 

yang akan dibuat. 

3. Perancangan perangkat keras 

 Dalam tahap ini akan memberikan rangakaian system perangkat 

keras  apa saja yang akan digunakan. 

d. Iplementasi adalah tahap akhir dalam pembuatan sistem dengan 

menginstal semua komponen rancangan peragkat lunak dan 

perangkat keras agar siap dgunakan. 

 

1.6 Tujuan Pembuatan Skripsi 

 a. Untuk lulus kuliah S1.S.Kom Stimik Atma Luhur. Prodi TI 

 b. Untuk mempermudah kegiatan pekerjaan para peternak ikan, apabila 

peternak ikan mau bepergian jauh dan meninggalkan rumah selama 

berhari-hari 

 c. membuat alat yang sangat praktis dan bisa berguna untuk banyak 

masyarakat 
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1.7 Sitematika Penulisan 

Sistematikan penulisan dalam laporan ini dibagi menjadi beberapa bab, 

dengan pokok pembahasan sebagai berikut : 

 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini diuraikan gambaran umum tentang latar belakang pemiihan topik 

skripsi, ruang lingkup analisis dan perancangan tujuan dan metodologi yang 

digunakan dalam penulisan skripsi, serta sistematika penulisan yang 

merupakan keterangan masing-masing bab secara ringkasan dan bersifat 

deskriptif. 

 

BAB II LANDASAN TEORI  

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang menguraikan teori-teori 

yang mendukung judul, ddan mendasari pembahasan secara detail. 

 

BAB III  PEMODELAN PROYEK 

Bab ini menjelaskan isi dari PEP (Project Execution Plan) seperti objective 

proyek, identifikasi stakeholder, idntifikasi deliveriables, penjadwalan 

proyek, RAB (Rancangan Anggaran Biaya) dan tim proyek. 

 

BAB IV   ANALISIS DAN PERANCANGAN  SISTEM 

Bab ini menjelaskan tentang aplikasi atau program yang dibuat, baik itu 

mengenai analisis sistem, perancangan sistem, paparan iplementasi dan hasil 

coba program. 

 

BAB V PENUTUP 

Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran bedasarkan pada 

laporan skripsi yang telah dikerjakan. Saran diperlukan sebagai upaya untuk 

mengembangkan sistem Pakan Ikan Otomatis Berbasis Mikrokontroler 

Pada Kolam Ikan. 


