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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Perikanan dan perdagangan ikan di Indonesia merupakan salah satu kegiatan ekonomi 

yang penting melihat kebutuhan masyarakat dalam mengkonsumsi ikan cukup besar[1]. 

Besarnya tingkat minat masyarakat akan mengkonsumsi ikan menjadi salah satu ancaman 

terbesar punahnya populasi ikan dilautan. Dalam Al-Qur’an surah An-Nahl :14 kita 

diwajibkan bersyukur atas daging segar (ikan) yang diberikan oleh Allah SWT yang telah 

menenagkan lautan untuk manusia yakni dengan menjaga kelestariannya. 

ا َوتَۡستَۡخِرُجواْ ِمۡنهُ  َر ٱۡلبَۡحَر ِلتَۡأُكلُواْ ِمۡنهُ لَۡحٗما َطِري ٗ َوُهَو ٱلَِّذي َسخَّ

عَلَُّكۡم تَغُواْ ِمن فَۡضِلهِۦ َولَ ِحۡليَٗة تَۡلبَُسونََهۖا َوتََرى ٱۡلفُۡلَك َمَواِخَر فِيِه َوِلتَبۡ 

١٤تَۡشُكُروَن   

Artinya “Dan Dia-lah Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat 

memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu 

perhiasan yang kamu pakai; dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu 

mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur”. 

Dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Allah SWT menundukkan lautan agar manusia 

dapat mencari rezeki dari kekayaan laut yang terkandung di dalamnya seperti ikan, Agar 

manusia bersyukur atas karunia yang diberikannya. Salah satu                                                                                 

wujud  syukur yang dapat manusia lakukan yaitu dengan cara melestarikan sumber daya 

kalautan dan perikanan terhadap besarnya kegiatan ekonomi dalam perdagangan perikanan 

agar populasi ikan dapat dijaga kelestariannya.  
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Se-level Badan Pangan Dunia/FAO (Food and Agriculture Organization of The United 

Nation) telah memprediksi bahwa sub sektor perikanan budidaya menjadi salah satu 

sumberdaya yang akan sangat diandalkan ke depan utamanya dalam memenuhi kebutuhan 

pangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat global. Inilah kemudian menjadi alasan 

penting, karena perikanan budidaya ke depan akan menjadi ujung tombak pemenuhan 

kebutuhan pangan berbasis ikan [2]. 

Bersumber dari situs okezone bahwa konsumsi ikan meningkat setiap tahunnya. 

Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat angka potensi sumber daya ikan di 

Indonesia terus meningkat setiap tahunnya semenjak 2014. Bahkan pada tahun 2017, kenaikan 

bisa mencapai 12,54 juta ton per tahun. Menurut data yang dihasilkan oleh Kementrian 

Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia angka konsumsi ikan masyarakat indonesia pada 

tahun 2016 mencapai 43,88 Kg/Kapita/Tahun [1]. Dengan semakin meningkatnya minat 

masyarakat yang besar maka harus tersedia pula stok ikan yang cukup untuk memenuhi 

kebutuhan tersebut yakni salah satunya dengan cara budidaya. 

Sistem budidaya perikanan modern salah satunya yaitu sistem budidaya booster, 

merupakan salah satu bentuk usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan produksi ikan 

guna menanggulangi permintaan pasar yang begitu besar. Sistem budidaya booster 

memerlukan penghitungan khusus untuk mendapatkan jumlah pakan dan dosis suplement 

tambahan pada pakan (pelet), sehingga jumlah ikan merupakan hal yang wajib diketahui untuk 

menerapkan sistem budidaya ini. Teknologi penghitung bibit ikan dapat diterapkan guna 

menyokong sistem budidaya booster dan mempermudah petani dalam menjual bibit. Degan 

menggunakan alat penghitung bibit ikan secara otomatis, juga diharapkan proses penjualan 

bibit dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien. Kemudian dalam proses budidayaan, alat 

penghitung bibit ikan dapat digunakan untuk menentukan jumlah ikan yang bertujuan untuk 

menentukan jumlah pakan dan  dosis suplement tambahan pada pakan (pelet) yang akan 

diberikan, agar petani tidak mengalami kerugian yang diakibatkan karena pemberian pakan 

yang berlebihan serta dengan menerapkan sistem bididaya booster juga menyebabkan 

penyerapan pakan terhadap ikan menjadi lebih efisien. 
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Budidaya memiliki peluang strategis dalam memberikan kontribusi besar terhadap 

pencapaian pemenuhan kebutuhan pangan berkelanjutan. Kenapa demikian? Alasannya, 

karena sumberdaya perikanan budidaya dapat dimanfaatan secara optimal sesuai kebutuhan 

melalui penerapan teknologi [3]. Penerapan teknologi untuk membantu proses budidaya 

penting untuk diimplementasikan karena sistem budidaya perikanan modern menggunakan 

kalkulasi khusus untuk diterapkan. Kalkulasi pada sistem budidaya modern dapat berupa 

kebutuhan pakan maupun dosis obat suplemen yang menjadi penunjang sistem budidaya 

modern tersebut. Dengan demikian, untuk mempermudah pembudidaya melakukan kalkulasi 

terhadap sistem budidaya yang akan diterapkan maka perlu dibangun sebuah sistem yang 

dapat menghitung kebutuhan suatu sistem budidaya tersebut, salah satunya dengan 

menggunakan sebuah alat  dan sistem yang dapat mengkalkulasi kebutuhan dari sistem 

budidaya booster yang sedang digunakan secara otomatis. 

Berdasarkan pengalaman pribadi penulis, sistem booster bukanlah hal yang mudah 

untuk diterapkan meskipun lebih efisien dalam membudidayakan ikan dibandingkan dengan 

sistem konvensional. Penghitungan dosis suplement dan dosis pakan yang akan diberikan 

merupakan suatu hal yang harus dilakukan berulang kali ketika ikan mulai berkembang. 

Tentunya hal ini mempengaruhi perubahan jumlah pakan yang akan diberikan dan otomatis 

akan merubah dosis suplement yang akan dicampurkan ke pakan. Sehingga dengan adanya 

masalah yang dialami ini maka penulis bertujuan untuk mensubtitusikan sistem booster ini 

kedalam sebuah sistem baru berbasis website yang dapat menghitug jumlah pakan dan dosis 

suplement pakan dengan otomatis.   

Hal penting lain yang harus diperhatikan dalam melakukan pembudidayaan yaitu 

melakukan penyortiran. Terdapat beberapa masalah yang muncul,berdasarkan pengalaman 

pribadi penulis setelah melakukan sortir yakni penulis tidak lagi mengetahui jumlah ikan yang 

sudah dipisahkan di kolam yang berbeda. Untuk melakukan perhitungan merupakan hal yang 

tidak mudah karena sortir ikan sendiri memakan waktu lama yang dapat mempengaruhi 

tingkat stress dan tingkat hidup ikan. Dengan demikian perlu adanya alat untuk mempermudah 

proses penghitungan ikan secara otomatis agar ikan yang sudah di sortir dapat diketahui 

jumlahnya dengan cepat. 



I-4 
 

“Petani ikan membutuhkan waktu satu sampai dua hari untuk 50 ribu ekor ikan yang 

dihitung dengan tenaga kerja tiga sampai empat orang, dan rata-rata kerja 5 jam per hari. 

Angka 50 ribu merupakan angka terkecil yang biasa dilakukan petani jika benih ikan dihutung 

mencapai ratusan ribu ekor maka akan membutuhkan waktu lebih lama dan biaya yang 

dikeluarkan lebih mahal lagi. Dia mengemukakan penghitungan secara manual memiliki 

beberapa kelemahan berupa proses perhitungan yang lama bisa mencapai beberapa hari kerja 

untuk satu kali pengiriman. Menurut dia, terlalu banyak menyerap tenaga kerja yang 

mengurangi pendapatan petani serta ikan menjadi stres karena banyaknya perlakuan yang 

diberikan terhadapnya dan akan memudahkan masuknya bibit penyakit.” [4] 

Dapat dilihat pada data yang tertera dalam paragraf di atas bahwa telah timbul 

permasalahan dalam melakukan penghitungan bibit pada saat penjualan bibit/benih ikan lele. 

Untuk penjualan bibit ikan biasanya petani ikan menerima ribuan ikan untuk setiap 

penjualannya. Petani ikan biasanya memasarkan benih ikan yang dihargai per-ekornya. Cara 

menghitung benih yang dilakukan oleh petani ikan masih dilakukan secara konvensional yang 

ternyata kurang efisien karena memakan waktu yang lama. Bibit dihitung dengan kelipatan 5 

dengan menggunakan wadah piring atau gayung bahkan ada yang menggunakan tangan. Hal 

ini tentunya menjadi masalah bagi petani bibit karena membutuhkan proses yang lama dalam 

menghitung benih dan tingkat stress yang dialami bibit akan meningkat karena penanganan 

yang kurang baik. Motode yang digunakan petani bibit dalam menghitung bibit yang 

dilakukan di desa Hang Tuah, Kec. Perhentian Raja yang bertepatan di kabupaten Kampar – 

Prov. RIAU yaitu dengan sistem berat biomass berdasarkan ukuran, dimana setiap 1000 ekor 

ikan dengan ukuran yang sama ditetapkan dengan satuan berat yang telah ditetapkan. 

Kekurangan dari metode ini ialah tingkat error yang didapat bisa mencapai 10-20% dari 

jumlah bibit yang diinginkan. Sehingga dalam 1000 ekor ikan apabila dilakukan penghitungan 

dengan metode ini maka ikan dapat terhitung 1100 sampai dengan 1200 ekor ikan. Terkait 

dengan adanya masalah di atas maka perlu sebuah solusi cerdas untuk menanganinya yaitu 

dengan bantuan sebuah alat untuk menghitung bibit secara otomatis.  

Dari masalah-masalah yang muncul seperti yang dijelaskan dalam beberapa poin di atas 

dapat diambil kesimpulan bahwa masalah yang terjadi pada petani ikan yaitu sistem 
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penghitungan pada saat penjualan bibit, penentuan dosis pakan setelah proses penyortiran 

ikan, dosis obat perawatan kualita air budidaya dan dosis obat pakan. Oleh karena itu penulis 

menarik judul yaitu “Rancang Bangun Prototype Penghitung Bibit Ikan Lele 

Menggunakan Sensor Optocoupler Dengan Menerapkan Sistem Budidaya Booster 

Berbasis Website”. Dengan adanya tambahan fitur hasil penghitungan yang akan ditampilkan 

pada website diharapkan petani dapat memanajemen usahanya dengan lebih baik serta dapat 

memudahkan dalam menerapkan sebuah sistem budidaya booster.  

Perancangan alat untuk menghitung bibit ikan menggunakan sensor optocoupler untuk 

mendeteksi jumlah ikan yang dibaca ketika ikan melewati sensor. Digunakannya sensor 

optocoupler pada alat ini yaitu pada penggunaan cahaya infra merah sebagai transmitter yang 

memiliki ketahan yang lebih baik apabaila dibandingkan dengan pengguanan cahaya yang 

tampak seperti cahaya dari sumber LED sehingga ketika media penghambat (air) terdeteksi, 

cahaya infra merah dapat melewatinya dan dapat diterima dengan baik oleh receiver. Pada 

bagian receiver komponen yang digunakan adalah photodioda yang memiliki nilai sensitifitas 

respon yang cepat dan lebih baik apabila menerima cahaya dari sinar inframerah. 

Terdapat beberapa penelitian yang dapat menjadi penunjang dalam pembuatan alat ini, 

diantaranya: “Rancang Bangun Alat Penghitung Benih Ikan Menggunakan Sensor 

Optocoupler Berbasis Mikrokontroller” menciptakan sebuah alat yang dapat menghitung bibit 

ikan dengan mengguanakan sensor infra merah dan photodioda sebagai sensor optocoupler. 

Alat bekerja ketika sensor mendeteksi adanya benda yang melewatinya. Persentase error yang 

didapatkan terbilang cukup unik. Persentase error pada penghitungan bibit ikan dengan 

banyak 1000 ekor ikan (1.78%) lebih kecil dibandingkan dengan persentase error ketika 

menghitung bibit 50 ekor ikan (2.4%). Tingkat akurasi pada alat yang diciptakan berdasarkan 

pengujian yang dilakukannya terbilang sangat bagus yaitu berkisar 97,6%. Kelemahan dari 

alat ini yaitu penghitungan masih membutuhkan waktu yang lama [8]. 

Penelitian dengan judul “Penghitung Benih Ikan Lele Otomatis Berbasis Mikrokontroller 

ATMega8” Dia  menciptakan sebuah alat yang dirancang khusus untuk menghitung bibit ikan. 

Salah satu faktor yang mendorong dalam pembuatan alat ini adalah ia melihat perkembangan 

usaha dalam penjualan bibit ikan merupakan sektor ekonomi yang menjanjikan sehingga 
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penjualan dalam jumlah banyak akan merepotkan dalam hal penghitungan bibit. 

Menggunakan 4 buah sensor untuk membaca dan menghitung ikan yaitu sensor photodioda 

dan LED. Persentase error pada saat penghitungan masih terbilang cukup tinggi, berkisar 

antara 6%-11.2% dimulai dari penghitungan bibit sebanyak 5 ekor sampai 500 ekor [15]. 

Penelitian yang menjadi penunjang berikutnya ialah penelitian yang berjudul “Rancang 

Bangun Alat Penyortir dan Penghitung Bibit Ikan Secara Otomatis Untuk Meningkatkan 

Proses Transaksi Jual Beli Bibit Ikan Pada Petani Tambak Ikan”. Mereka merancang sebuah 

alat yang dapat mensortir dan mengitung bibit ikan. Menggunakan sesosor infra merah dan 

foto transistor sebagai sensor ikan. Kelebihan dari alat yang dibuat adalah alat yang dibuat 

sangan hemat daya yaitu hanya membutuhkan tegangan 3V saja dan dapat menghitung bibit 

lebih cepat dari sistem hitung konvensional. Namun demikian masih ada kekurangan pada alat 

ini yaitu gelembung yang melewati sensor masih mempengaruhi nilai penghitungan [7]. 

Dari beberapa review jurnal dan penelitian di atas alat penghitung bibit ikan yang dibuat 

hanya dapat menghitung bibit ikan saja meski terdapat salah satu alat yang dapat menghitung 

dan mensortir bibit. Namun pensortiran yang dilakukan pada alat kurang efisien karena harus 

menukar kalang ketika akan dilakukan sortir dengan ukuran yang berbeda. Dengan demikian 

peneliti akan mengembangkan alat penghitung bibit ikan yang sekaligus dapat ber-

implementasi dengan sebuah sistem budidaya yaitu sistem budidaya booster yang didalam 

penerapannya menggunakan bermacam-macam produk obat dan suplement yang nantinya 

dalam pemberian dosis dan suplement dapat dihitung otomatis didalam sebuah website 

sehingga memudahkan pembudidaya menerapkan sistem budidaya ini di lapangan. 

1.2.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat dibuat rumusan masalah pada penelitian ini: 

1. Implementasi teknologi untuk menghitung bibit ikan lele secara akurat. 

2. Implementasi sistem untuk menghitung dosis pakan dan dosis nutrisi suplement serta 

penjadwalan pemberian pakan dalam budidaya ikan dengan motede budidaya sistem 

booster 
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1.3.  Tujuan 

Dengan adanya sistem yang dibuat, diharapkan penjual bibit dan pembudidaya ikan dapat:  

1. Mengembangkan alat penghitung bibit untuk proses penjualan ataupun penghitungan 

paska sortir ikan. 

2. Menghitung kebutuhan pakan ikan per-hari, dosis obat pakan dan penjadwalan pakan 

secara otomatis dengan menerapkan sistem budidaya booster. 

 

1.4.  Manfaat 

1. Menghitung bibit dengan cepat dan efisien saat proses penghitungan bibit dibandingkan 

dengan cara manual yang dapat mengurangi tingkat stress dan memperkecil tingkat 

kematian. 

2. Memudahkan petani dalam menghitung dosis obat-obatan secara otomatis yang akan 

digunakan pada suatu sistem budidaya terutama pembudidayaan ikan dengan 

menggunakan sistem budidaya booster. 

 

1.5.  Batasan Masalah 

Adapun batasan-batasan masalah pada sebuah sistem yang akan dibuat ialah: 

1. Menggunakan sensor optocoupler yang untuk menghitung bibit ikan. 

2. Menggunakan mikrokontroler arudino uno dengan IC ATMega 328. 

3. Menggunakan modul wifi ESP8266 sebagai alat komunikasi antar website dan 

mikrokontroller. 

4. Objek yang dihitung adalah bibit ikan lele berukuran 3-4cm. 

5. Website masih menggunakan server local (localhost) 

 

 


