
1 

 

BAB 1  

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang Masalah 

Salah satu komoditas ikan air tawar yang cukup banyak dikonsumsi di indonesia adalah 

ikan lele. Konsumsi ikan lele menjadi semacam tren karena pembibitan yang cukup mudah dan 

murah jika dilakukan dengan tepat. Memuncaknya permintaan pasar akan ketersediaan ikan  lele 

mengakibatkan banyak peternak menggunakan berbagai macam metode pembibitan ikan lele. 

Pemeliharaan ikan lele di kolam merupakan satu dari beberapa metode yang dapat dipergunakan 

sebagai wadah pembesaran ikan lele.  

Akan tetapi terdapat beberapa kendala yang dialami peternak konvensional terutama 

berkaitan dengan metode pemberian pakan, lahan yang kurang produktif, atau kualitas air kolam. 

Pada  kolam  tempat  pembudidayaan ikan  lele,  sangat penting diperhatikan kondisi air kolam. 

Air yang kondisi tidak memenuhi syarat merupakan sumber penyakit yang nantinya akan sangat 

berbahaya bagi pertumbuhan ikan lele. adapun suhu air yang dianggap baik untuk kehidupan lele 

adalah 25 – 30ºC.[1]  

Mengenai suhu air serta jadwal pemberian pakan yang teratur, diperlukan rancang bangun 

prototipe alat yang dapat menunjang pembudidaya ikan lele yang meliputi penanganan 

permasalahan mengukur suhu air, dan pemberian  pakan ikan lele berbasis mikrokontroler. 

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah mendapatkan rancangan alat dan menghasilkan 

prototipe pemberian pakan ikan lele yang dapat diberikan melalui jaringan internet. serta data 

kondisi suhu air yang akan dikirimkan dan diakses melalui website Cayenne maupun aplikasi di 

android. Oleh karena itu penulis memilih latar belakang masalah tersebut sebagai dasar 

pembuatan tugas akhir dengan judul “TEKNOLOGI IOT PADA MONITORING DAN 

OTOMASI KOLAM PEMBESARAN IKAN LELE BERBASIS MIKROKONTROLER”. 
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1.2 Rumusan Masalah  

Bagaimana perancangan prototipe sistem monitoring untuk kolam pembesaran ikan lele 

berteknologi IOT? 

1.3 Batasan Masalah 

Pada penelitian yang penulis laksanakan hanya berfokus pada sistem monitoring kolam 

ikan lele. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Terciptanya prototipe sistem monitoring untuk kolam pembesaran ikan lele berteknologi 

IOT yang dapat diakses secara mobile dan mampu mengoptimalkan hasil panen pada kolam 

pembesaran ikan lele. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Berikut adalah manfaat dalam penelitian yang ingin dicapai sebagi berikut : 

1. Memberikan informasi keadan kolam pembesaran ikan lele yang dapat diakses 

melalui internet. 

2. Memudahkan pemberian pakan kolam pembesaran ikan lele. 

3. Peternak ikan lele tidak perlu cemas ketika bepergian karena informasi keadaan 

kolam dan pemberian pakan dapat dilakuka dimanapun melalui jaringan internet. 

  


