
I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pengujian

Dalam perkembangan teknologi dan industri dewasa ini, penggunaan sistem

kontrol panel sebagai salah satu alat penunjang sangat besar kegunaannya.

Tanpa pemanfaatan sistem kontrol panel maka kemajuan teknologi akan sulit

berlangsung. Pesawat terbang, mesin industri, pembangkit tenaga listrik dan

sistem telekomunikasi merupakan contoh pemanfaatan sistem kontrol panel

dalam teknologi. Maka merupakan kewajiban para insiyur teknik untuk

meneliti pemanfaatan sistem kontrol panel dengan baik sehingga daya gunanya

lebih efektif dan efisien.

Sulitnya sistem kontrol panel yang digunakan dalam suatu alat sekarang ini

merupakan salah satu permasalahan penting yang harus dihadapi oleh berbagai

macam sektor industri di Indonesia. Baik sektor industri kalangan atas,

sedang,dan bawah. Tidak sedikit biaya yang harus dikeluarkan sebagai akibat

langsung dari masalah tersebut. Menyadari keadaan ini, pengendalian masalah

rusaknya sistem kontrol panel dan penanggulangannya perlu dilakukan dengan

lebih efektif terutama pada aplikasi alat-alat penunjang produksi. pada kondisi-

kondisi ekstrem seperti pada lingkungan.

Beraneka ragam bentuk industri sekarang memungkin penggunaan berbagai

macam kontrol panel dalam proses industri sangat mungkin terjadi.
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Pengontrolan untuk pembuatan bodi kendaraan merupakan contoh kegiatan

industri yang sangat memungkinkan penggunaan sistem kontrol panel.

Gambar 1.1 Alat pengisian program sistem kontrol

Sebuah contoh sistem kontrol yang banyak digunakan dalam sektor industri

seperti pada pabrik yang mengontrol seluruh sistem kendali dari kerja alat-alat

yang digunakan untuk membuat produk hingga jadi.

Penelitian sistem kontrol telah banyak dilakukan baik dalam dunia perkuliahan

maupun para ahli elektrikal, namun perkembangan ilmu dan teknologi saat ini

menuntut penelitian tentang sistem otomasi semakin berkembang.

Dari hasil penelitian diatas perlu adanya penelitian lebih lanjut tentang sistem

kontrol tentunya dengan membuat sistem kontrol yang lain sehingga

didapatkan data penelitian sistem kontrol yang berpariasi yang sangat penting

dalam sistem kontrol. Dalam penelitan ini penulis menggunakan

mikrokontroler, mikrokontroler jenis ini banyak ditemukan penggunaannya

pada peralatan Industri, kendaraan, dan elektronika.

Sedangkan di Pedesaan banyak orang tidak tahu akan sistem kontrol sehingga

semua pengerjaan masih manual,untuk itu perlu di terapkannya sistem

teknologi di pedasaan supaya membantu meringankan pekerjaan mereka.
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Untuk penerapan teknologi pedesaan diperlukan suatu teknologi yang murah

dan sederhana sehingga petani dapat menggunakan teknologi tersebut dengan

harga yang terjangkau. Salah satu teknologi yang dapat diterapkan yaitu

pengontrolan secara otomatis perikanan pada kolam ikan,supaya dapat

mempermudah petani dalam pemeliharaan ikan. Oleh karena itulah penulis

sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul pembuatan otomasi

pengaturan kolam ikan berbasis mikrokontroler.

B. Tujuan Penelitian

Pengujian ini dimaksudkan untuk mempelajari secara eksperimental hubungan

antara sistem otomasi terhadap industri perikanan, adapun yang di titik

beratkan ialah pada kolan pemeliharaan ikan. Adapun tujuan pengujian ini

adalah untuk:

1. Mengetahui bagaimana pembuatan sistem kontrol pada akuarium tempat

pemeliharaan ikan.

2. Mengetahui proses cara kerja sistem kontrol pada akuarium tempat

pemeliharaan ikan.

3. Mengamati dan menganalisa proses kerja sistem kontrol otomatis pada

akuarium tempat pemeliharaan ikan.

4. Mengamati perbandingan antara sistem semi kontrol otomatis dan kontrol

aotmatis serta fenomena-fenomena yang terjadi lainnya pada akuarium

tempat pemeliharaan ikan dengan waktu yang berbeda.
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C. Batasan Masalah

Ruang lingkup penelitian terbatas pada :

1. Sistem kontrol pada akuarium pemeliharaan ikan.

2. Penggunaan mikrokontroler otomasi pada akuarium pemeliharaan ikan.

3. Pemakaian aktuator menggunakan simulasi ATMega16.

4. Suhu lingkungan pada aquarium berkisar 270-280 C

5. Pengujian yang dilakukan bersifat simulasi dengan cara pemodelan

menggunakan akuarium.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika yang digunakan pada penulisan skripsi ini terdiri atas beberapa

bagian, yaitu :

BAB I :  PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang masalah, tujuan, batasan masalah, dan

sistematika penulisan dari penelitian ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Berisikan tentang teori yang berkenaan dengan penelitian ini

aquarium ikan, sistem otomasi, sensor, aktuator, dan

mikrokontroler ATMega16.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisikan tempat dan waktu penelitian, prosedur

penelitian, dan alur penelitian.
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BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisikan pembahasan dari data-data yang diperoleh pada

pengujian system otomasi.

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Berisikan hal-hal yang dapat disimpulkan dan saran yang ingin

disampaikan pada penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


