
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada zaman dahulu seorang pemilik tambak ikan sangat 

menghabiskan waktu untuk tiap hari untuk mengurus tambak ikannya. Mulai 

dari pemberian makan, melihat keruhnya air di tambak, volume air yang 

berada di tambak ikan, pemilihan ikan yang siap untuk bertelur, dan ikan yang 

siap untuk dijual. Pemilik tambak sering beramai ramai bergotong royong 

dalam melakukan hal perawatan tambak. Dan sering banyak kolam kolam 

yang dibuat untuk membedakan. Semisal saat mau melakukan pembersihan 

tambak, pemilik harus memindahkan ikan yang berada di dalam tambak ke 

dalam tambak yang lain. Lalu setelah memindahkan ikan air tambak harus di 

kuras atau di buang, lalu pemilik harus mengganti dengan air yang bersih 

supaya perkembangan ikan yang berada dalam tambak dapat tumbuh secara 

optimal. Setelah air dalam tambak bersih barulah ikan yang tadi di pindahkan, 

dipindahkan lagi ke tambak yang mempunyai air bersih. Dan begitu setiap 

seminggu sekali yang akan dilakukan oleh pemilik tambak ikan dan itu akan 

berangsur bertahun tahun. 

Seorang pemilik pun sering berkeluh kesah akan setiap kematian ikan 

yang terjadi ketika pembersihan air yang terjadi di dalam tambak, karena 

disebabkan oleh kurang daya tahan ikan yang berbeda beda, mungkin karna 

faktor umur ikan, tingkat stress ikan dan saling bertabakan ikan satu sama 

ikan yang lain. Karena sebab itu pemilik ikan tambak kadang mengalami 

kerugian yang di sebabkan oleh kematian tersebut. Pemiliki juga sering 

mengalami kerugikan ketika musim penghujan karena sering terjadi 

meluapnya volume air yang berada ditambak ikan. Karena volemu air yang 

sering meluap menyebab ikan berenang ke permukaan dan dapat meloncat 

keluar tambak ikan. Mungkin itu yang menyebabkan pemilik ikan yang sering 

kehilangan beberapa ikan yang berada didalam tambak. Mungkin jika musim 

penghujan pemilik tambak ikan sudah berupaya untuk tidak memenuhi atau 

mengisi tambak miliki mereka karena di takutkan hal tersebut terjadi, tapi 



 

 

karena musim penghujan sekarang tidak ada yang tau pemilik harus bersiap 

siap untuk mengantisipasi hal tersebut. 

Meski banyak solusi yang sudah diberikan kepada pemilik ikan, 

seperti menutup tambak ikan, membuat parit disekitar tambak dan masih 

banyak lagi, tapi di memberikan banyak efek, karena ketika musim hujan 

dengan isensitas yang tinggi dapat menyebabkan banjir dengan itu seluruh 

tambak ikan semua terpendam dalam banjir itu yang menyebabkan kerugiaan 

besar yang dialami oleh pemiliki ikan. Dan ditambah dengan adanya 

pemancing pemancing nakal yang sering mencari ikan dimalam hari yang 

menyebabkan ikan ikan berkurang dan apabila terjadi pemancingan illegal 

seperti itu makan banyak ikan yang disekitar mengalami stress. Dengan sebab 

itu pemiliki harus menyewa orang untuk menunggu tambak ikan dan 

menggeluarkan biaya lebih untuk membayar orang yang menunggu tambak 

ikan. Karna hasil dari tambak ikan itu tidak seberapa, maka dengan adanya 

pengeluaran lebih dapat membuat membengkaknya biaya operasional yang 

dialami oleh pemiliki tambak ikan ini. 

Oleh karena itu pemilik membangun sebuah gazebo yang berada di 

tepi tambak ikan supaya menghindari pemancing nakal atau pemancing 

illegal yang sering melakukan keisengan dengan memancing, menyerok atau 

lebih parahnya dengan menggunakan setrum listrik untuk mendapatkan ikan, 

yang menyebabkan banyak ikan yang mati karena setrum listrik yang 

dilakukan oknum oknum yang tidak bertanggung jawab atau yang lebih enak 

disebut pencuri ikan. Karena dampak yang di sebabkan oleh setrum listrik 

sangat bersar bagi ikan ikan yang berada di dalam tambak, karena pada 

aslinya air dapat menghantarkan listrik dan ikan yang berada disekitar oknum 

itu pasti akan mengalami dampaknya. Beda cerita apabila terjadi insiden 

seperti putusnya kabel untuk penerangan yang masuk ke tambak, karena itu 

terjadi sekali saja. Beda lagi dengan oknum yang terus menerus 

menghantarkan daya listrik yang berada di sentrum listrik. Karena itu effect 

yang berdampak ada ikan akan lebih terasa besar dan mungkin akan 

mengakibakan kematian bagi ikan itu sendiri, seperti halnya manusia apabila 



 

 

sering tersengat aliran listrik pasti akan berhenti detak jantung manusia 

tersebut. 

Dimasa sekarang perkembangan teknologi yang sangat pesat saat ini 

membawa kita menuju era modernisasi. Hampir seluruh aspek kehidupan 

manusia sangat bergantung pada teknologi, hal ini dikarenakan teknologi 

diciptakan untuk membantu mempermudah manusia dalam menyelesaikan 

suatu aktifitas/pekerjaan. Aktifitas yang tinggi terkadang membuat manusia 

melupakan hal-hal kecil yang seharusnya dilakukan. Hal kecil sekalipun 

terkadang dapat berakibat buruk, seperti lupa membersihkan air tambak ikan 

nila dan memperhatikan debit air tambak. Sehingga dapat menimbulkan 

kurangnya pertumbuhan ikan. Yang berakibat menurunnya tingkat 

produktifitas pemilik dalam bertambak ikan. Oleh sebab itu sekarang banyak 

pemiliki tambak ikan membeli alat alat yang berguna untuk mempermudah 

pekerjaan mereka dalam hal mengurusi tambak ikan yang mereka miliki, 

seperti pompa otomatis, sensor dengan bunyi supaya pemancing pemancing 

nakal tidak berani dalam melakukan kenakalan mereka, penguras otomatis 

untuk digunakan tanpa perlu memindahkan ikan ikan ke tambak yang lain dan 

masih banyak lagi. 

Teknologi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan ini 

salah satunya adalah sistem otomatis. Dalam hal ini, teknologi otomatis 

diaplikasikan pada system sirkulasi air tambak yaitu untuk dapat mengisi air 

tambak dan mendeteksi tingkat kekeruhan air secara otomatis. Oleh karena 

itu, dibutuhkan alat yang dapat mengendalikan sirkulasi air tambak secara 

otomatis yang bersifat terpadu menggunakan mikrokontroler sebagai 

pengendali, dan dilengkapi oleh ultrasonic sensor untuk mendeteksi debit air 

yang berada di tambak dan juga dilengkapi oleh turbidity sensor untuk 

mengetahui tingkat kekeruhan air tambak. Mungkin penulis ini hanya 

memasukan dua permasalah yang dimiliki oleh sang pemiliki tambak ikan 

yaitu pengisian air tambak dan untuk melakukan pembersihan air ikan 

tambak. Mungkin menurut penulis itulah yang utama dan yang terpenting 

untuk saat ini karena kalau tidak ada air bersih ikan akan berkurang dalam hal 

reproduksi dan melakukan perkembang biakan. Oleh karena itu penulis 



 

 

memilih dua masalah tersebut untuk diangkat dalam sebuah penelitian akhir 

ini. 

1.2 Perumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : 

1. Sering berkurangnya air tambak 

2. Sering terjadinya air kotor dan bersih 

3. Tak adanya waktu dalam melakukan pembersihan air tambak 

1.3 Batasan Masalah 

Untuk menghindari pembatasan masalah yang terlalu luas, pada 

perancangan ini dibatasi pada: 

a. Alat ini terdiri dari Ultrasonic , Turbidity dan Water Jet Pump 

b. Mikrokontroler yang  saya gunakan adalah Arduino Uno 

c. Alat ini sebuah perancangan atau prototipe 

1.4 Tujuan 

Tujuan pembuatan skripsi ini adalah untuk merancang, menerapkan dan 

membangun Sirkulasi Air Tambak Ikan Nila Menggunakan Ultrasonic 

Sensor dan Sensor Turbidity. 

1.5 Manfaat 

Manfaat disini akan dibagi menjadi dua, yaitu manfaat bagi penulis dan 

manfaat untuk pemilik tambak ikan. Manfaat sebagai berikut : 

Manfaat bagi penulis  

1. Penulis dapat mempelajari hal yang baru seperti robotik secara nyata. 

2. Penulis dapat menerapkan ilmu yang sederhana kedalam masyarakat. 

3. Penulis dapat dengan sabar menuruti apa yang diinginkan oleh 

pemilik yang dalam hal ini sebagai client. 

 

Manfaat bagi pemilik tambak ikan 

 



 

 

1. Pemilik dipermudah dengan adanya sistem sirkulasi ini karena tidak 

perlu harus mengechek air yang berada didalam tambak setiap hari. 

2. Pemilik dapat menghemat air ketika dalam waktu pengisian air 

tambak ikannya. 

3. Pemilik dapat menghemat atau lebih tepatnya tidak membuang 

buang waktu untuk merawat tambak ikannya dan mengarahkan 

waktu luang untuk melakukan hal yang lebih penting lagi. 

 


