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ABSTRACT 

DESIGN OF FISH FEEDING TOOL USING CENTRIFUGAL 

FORCE OF FLOATING TYPE 

 

By 

 

RANDI ANGGIT WIBISONO 

 

 

 

 

Waterfish cultivation is one commodity that very propective for economic 

improvement.  One of the supporting component for the cultivation is a feeding 

tool that applicated. The problem of the tool was the uneven distribution of the 

feed according to the pool area. The redesign of fish feeding tool will be a 

solution to overcome the problem. This aims of this research are to design, to 

manufactur, and to a fish feeding tool using centrifugal force of floating type.  

 

The research method was started from engineering drawings the tool based on 

predetermined measures before process of making the tool. The making of the 

tool produces a prototype of fish feeding tool using centrifugal force of  floating 

type of whole dimension 80 cm length, 43 cm width, and 80 cm hight. This fish 

feeding tool can spread two sizes of fish feed, that are LP 781-1 type and LP 781-

3 type. Feed LP 781-1 type is the type of feed that small size with 2,0 - 2,3 mm 



 
 

diameter and feed LP 781-3 type is the type of feed that medium size with 3,2 – 

4,0 mm diameter.  The next process was testing the tool with 3 times repetition.  

 

The results of this research is this fish feeding tool can spread the feeds uniformly 

at the distance of 540 cm to 790 cm for feed LP 781-1 type and the distance of 

740 cm to 1040 cm for feed LP 781-3 type. The capacity of fish feeding tool is  

136.1 kg/hour for LP 781-1 fish feed type and 129.6 kg/hour for LP 781-3 fish 

feed type.  

 

Keywords: feed spreader, centrifugal, fish feed, floating type 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRAK 

RANCANG BANGUN ALAT PENEBAR PAKAN IKAN DENGAN 

MENGGUNAKAN GAYA SENTRIFUGAL TIPE APUNG 

 

 

Oleh 

RANDI ANGGIT WIBISONO 

  

 

Budidaya ikan air tawar merupakan salah satu komoditas yang sangat prospektif 

untuk peningkatan ekonomi. Salah satu sarana penunjang budidaya adalah alat 

penebar pakan ikan yang telah diaplikasikan. Permasalahan alat tersebut adalah 

kurang meratanya tebaran pakan ikan sesuai dengan luas kolam. Merancang 

kembali alat penebar pakan ikan merupakan solusi untuk mengatasi permasalahan 

tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk merancang, membuat, dan menguji alat 

penebar pakan ikan dengan menggunakan gaya sentrifugal tipe apung.  

 

Metode penelitian ini dimulai dengan membuat gambar teknik alat berdasarkan 

ukuran-ukuran yang telah ditetapkan untuk sebelum proses pembuatan alat. 

Pembuatan alat menghasilkan sebuah prototipe alat penebar pakan ikan dengan 

menggunakan gaya sentrifugal tipe apung berdimensi keseluruhan panjang 80 cm, 

lebar 43 cm dan tinggi 80 cm.  Alat penebar pakan ikan ini dapat menebar 2 

ukuran pakan ikan yaitu jenis LP 781-1 dan jenis LP 781-3.  Pakan jenis LP 781-1 



 
 

adalah jenis pakan ukuran kecil dengan diameter 2,0 - 2,3 mm dan pakan jenis LP 

781-3 adalah jenis pakan ukuran sedang dengan diameter 3,2 – 4,0 mm.  Proses 

selanjutnya adalah tahap pengujian dengan 3 kali ulangan.  

 

Hasil penelitian menunjukan bahwa alat penebar pakan ikan  ini mempunyai 

persentase tebaran pakan yang cukup merata pada jarak 540 cm sampai 790 cm 

untuk pakan ikan LP 781-1 dan jarak 740 cm sampai 1040 cm untuk  pakan ikan 

LP 781-3. Kapasitas alat penebar pakan ikan memiliki kapasitas 136,1 kg/jam 

untuk jenis pakan LP 781-1 dan 129,6 kg/jam untuk jenis pakan ikan LP 781-3. 

 

Kata kunci : penebar pakan, sentrifugal, pakan ikan, tipe apung
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I. PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Potensi usaha perikanan semakin meningkat dari tahun ke tahun  karena tingginya 

permintaan sedangkan produksi ikan air tawar belum mencukupi permintaan 

tersebut.  Menurut laporan Badan Pangan PBB, pada tahun 2021 konsumsi ikan 

perkapita penduduk dunia akan mencapai 19,6 kg per tahun.  Dari sisi produksi, 

pada tahun 2011 produksi perikanan nasional mencapai 12,39 juta ton.  Dari jumlah 

itu, produksi perikanan tangkap sebanyak 5,41 juta ton dan produksi perikanan 

budidaya 6,98 juta ton.  Dari total produksi perikanan budidaya, jumlah budidaya 

ikan dalam kolam air tawar menyumbangkan angka hingga 1,1 juta ton atau 

15,8%.  Perlu adanya upaya untuk mencukupi permintaan tersebut dengan cara 

peningkatan produksi ikan (Anggraeni dkk, 2015). 

 

Produksi ikan air tawar didominasi oleh ikan Mas, Mujair, Nila, Lele, Patin dan 

Gurame.  Jenis-jenis tersebut menyumbang lebih dari 80% dari total produksi dan 

sisanya adalah budidaya tambak air payau, budidaya di laut, karamba dan jaring 

apung.  Pada dasarnya budidaya ikan air tawar lebih mudah dibandingkan dengan 

http://www.fao.org/fishery/en
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budidaya ikan air laut tetapi terdapat kendala utama yang terjadi pada budidaya ikan 

air tawar yaitu diperlukannya waktu dan biaya yang cukup tinggi.  Komponen biaya 

meliputi persiapan kolam, pemilihan induk, pemijahan, penetasan dan pendederan. 

Biaya lain yang dianggap cukup tinggi adalah untuk pakan dan pemeliharaan 

terhadap hama dan penyakit ikan (Lumentut dan Hartati, 2015).  

 

Salah satu penunjang keberhasilan produksi perikanan adalah penggunaan teknologi 

tepat guna.  Teknologi memainkan peranan yang sangat penting dalam peningkatan 

efisiensi produksi dan menunjang pelaksanaan intensifikasi perikanan, yang pada 

akhirnya akan tercapai penerapan perikanan yang berkelanjutan.  Penerapan teknologi 

berupa alat bantu bagi para petani ikan untuk mencapai efisiensi pekerjaan, antara 

lain pada bidang pemberian pakan.  Pemberian pakan secara manual banyak 

menguras tenaga, waktu, dan materi yang terbuang percuma.  

 

Hasil penelitian berupa sebuah alat pemberian pakan ikan dibuat oleh Yenni pada 

tahun 2016.  Penyebaran pakan menggunakan tenaga putaran dari motor DC 

dengan kecepatan 399 rpm sehingga pelet dapat terlempar dengan jarak kurang lebih 

40 cm dari posisi alat yang diletakkan di tengah-tengah kolam.  Kelemahan alat ini 

adalah hanya dapat menjangkau jarak terjauh 1 ½ meter.  Kelemahan alat penebar 

pakan ikan yang tidak bisa menjangkau jarak yang jauh dapat diatasi dengan 

menerapkan gaya sentrifugal atau disebut dengan metode sentrifugasi.  Pada metode 

sentrifugasi, gaya yang berperan adalah gaya gravitasi dan gaya sentrifugasi.  Gaya 

yang lebih besar dapat diperoleh dengan cara memberikan gaya sentrifugal pada alat 
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sentrifugasi. Gaya gravitasi masih tetap berperan dalam sentrifugasi sehingga gaya 

total yang bekerja merupakan gabungan antara gaya sentrifugal dengan gravitasi 

(Sutardi, 2001).  Gabungan antara gaya sentrifugal dengan gravitasi dapat 

memperpanjang jarak lemparan pelet atau pakan ikan. 

 

Penelitian ini merancang, membuat dan menguji alat penebar pakan ikan yang 

menerapkan gaya sentrifugal untuk melontarkan pakan ikan.  Alat penebar pakan 

diletakkan di tengah kolam dan mengapung di atas air dengan bantuan pelampung. 

Pengujian alat ini dilakukan dengan menghitung jarak lemparan, jumlah sebaran 

pakan ikan, dan kapasitas alat pada dua jenis pakan ikan yaitu pakan ikan tipe 781-1 

dan tipe 781-3.   

 

 

1.2.  Rumusan Masalah 

 

1) Peningkatan produktivitas usaha tani budidaya ikan air tawar dapat 

dilakukan dengan pengembangan sarana budidaya.  Salah satu sarana yang 

dapat dikembangkan adalah alat penebar pakan ikan agar pada pemberian 

pakan dapat dilakukan secara optimal dan efisien. 

2) Kinerja alat penebar pakan ikan yang telah ada masih belum maksimal 

kinerjanya.  Alat tersebut masih belum dapat menebar pakan ikan secara 

merata.  Hal ini disebabkan oleh desain alat yang belum sesuai dengan 

karakteristik pakan ikan air tawar. 



4 
 

 

4
 

3) Dibutuhkan perancangan dan pembuatan kembali alat penebar pakan ikan 

yang sesuai dengan karakteristik pakan, dengan menerapkan gaya 

sentrifugal. 

 

1.3.  Tujuan Penelitian 

 

Untuk merancang dan membuat alat penebar pakan ikan dengan menggunakan gaya 

sentrifugal tipe apung yang dapat digunakan oleh petani ikan air tawar. 

 

1.4.  Manfaat Penelitian 

 

Dari hasil penelitian diharapkan rancangan alat ini dapat meningkatkan efisiensi 

waktu dan tenaga di dalam pemberian pakan ikan air tawar. 

 

1.5.  Batasan Masalah 

 

Penelitian ini ditunjukan hanya utuk merancang bangun sebuah alat penebar pakan 

ikan dengan menggunakan gaya sentrifugal tipe apung agar mudah saat pemberian 

pakan ikan .  Adapun ukuran motor listrik dan pakan ikan yang digunakan adalah 

motor 1 Hp dan pakan ikan LP 781-1 (diameter 2 mm – 2,3 mm), pakan ikan LP 781-

3 (diameter 3,2 mm – 4 mm). 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.  Ikan Air Tawar 

 

Ikan merupakan hewan yang menjadi sekian banyak bahan makanan yang 

dibutuhkan oleh manusia, sebab didalam kandungan ikan memiliki bermacam- 

macam zat-zat yang dibutuhkan   oleh tubuh manusia, tidak heran apabila manusia 

berusaha mendapatkan ikan dalam jumlah yang mencukupi.  Tingginya akan 

permintaan ikan dan kurangnya akan pasokan ikan, maka budidaya ikan merupakan 

salah satu cara yang tepat untuk melakukan peningkatan pasokan ikan.  Kebutuhan 

ikan semakin meningkat setiap tahun, bahkan konsumsi ikan di dunia perkapita bisa 

mencapai 19,6 kg di tahun 2021, meskipun para nelayan  tetap  menangkap  ikan di 

laut namun belum tentu bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Sebagian besar 

konsumsi ikan saat ini masih dipasok oleh hasil perikanan tangkap atau ikan laut.  

Perikanan  tangkap atau ikan laut saat ini sudah overfishing (Penangkapan ikan 

secara besar-besaran), dan ditambah lagi dengan adanya pencurian ikan oleh kapal- 

kapal asing sehingga mengakibatkan  ikan di laut nantinya akan sulit untuk di 

dapat.  Untuk itu dibutuhkan produksi budidaya ikan  air  tawar sebagai pengganti 

ikan laut, sehingga bisa memberikan waktu kepada biota laut untuk berkembang biak 

(Chandra dan Wirman, 2017). 
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Dalam membudidayakan ikan air tawar tidak semua para peternak ikan berhasil 

membudidayakan ikan air tawar dikarenakan hama dan penyakit yang menyerang 

ikan, yang menyebabkan kerugian bagi peternak ikan.  Faktor utama penyebab 

kegagalan dalam usaha budidaya perikanan adalah adanya serangan hama dan 

penyakit ikan.  Hal tersebut dapat menurunkan kulitas maupun kuantitas produksi 

perikanan. Kerugian yang disebabkan oleh hama dan penyakit ikan sebenarnya bisa 

diminimalisir apabila dilakukan penangan sebelum penyakit menyebar kepada ikan 

lain dan kematian pada ikan. Bentuk penanganan tentu berbeda-beda tergantung dari 

penyakit dan serangan hama pada ikan.  Namun peternak ikan tidak memiliki 

pengetahuan yang mendalam mengenai cara penanganan kegagalan dalam budidaya 

ikan.   

 

2.2. Produksi Ikan Air Tawar 

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang sangat penting dalam proses 

pembangunan ekonomi  negara.  Dengan  memanfaatkan  dan mengelola sumberdaya 

alam lingkungan  dengan baik, pembangunan ekonomi di suatu negara itu pun akan 

berjalan baik. Jika ingin melihat  melihat pertumbuhan perekonomian  suatu  Negara,  

salah  satu  cara  yang bisa dilakukan dengan melihat PDB negara tersebut.  Indonesia 

mempunyai sektor yang bisa digunakan untuk pengukuran PDB.  Pada tahun 2014 

Sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan berada di urutan ketiga 

dengan nilai 350.722,2 (Milliar Rupiah), nilai tersebut di bawah dari sektor 

Perdagangan, Hotel, dan Restoran sebesar 524.309,5 (Milliar Rupiah).  Akan tetapi, 
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jika dilihat laju pertumbuhan sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan 

mempunyai nilai yang konstan sejak tahun 2010–2014 (BPS, 2014).  Jika dilihat pada 

sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan tahun 2014 nilai laju 

pertumbuhan terbesar ada pada subsektor perikanan dengan laju pertumbuhan sebesar 

6,82%, hal itu pun terjadi dalam kurung waktu lima tahun terakhir walaupun nilai 

setiap tahunnya fluktuatif akan tetapi laju pertumbuhan dari sub-sektor perikanan 

selalu terbesar di dalam sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan.  

Kegiatan perikanan dilaksanakan dalam berbagai kegiatan, seperti penangkapan, 

pembudidayaan, pengolahan, pemasaran, penelitian dan kegiatan perikanan lainnya.  

Budidaya  adalah suatu seni atau kreasi manusia untuk memelihara, membesarkan dan 

menumbuhkan organisme dalam perairan secara terkontrol, atau kreasi manusia 

memadukan ilmu dan teknologi untuk memanipulasi sumber daya perairan dan 

sumber daya ikan bagi keperluan kesejahteraan masyarakat (Cahyono, 2001). 

Budidaya perikanan telah menjadi industri yang berkembang pesat karena adanya 

peningkatan permintaan yang signifikan untuk memenuhi gizi manusia (Urbasa, 

2015). 

 

Sejak tahun 2010 hingga tahun 2013, produksi ikan di Indonesia dikuasi dari 

subsektor perikanan budidadaya (BPS, 2014).  Menurut data Badan Pusat Statistik 

tahun 2014 provisi Jawa Barat merupakan provinsi yang mempunyai jumlah produksi 

ikan dari budi daya kolam paling besar di indonesia, pada tahun 2013 Provinsi Jawa 

Barat memproduksi sebanyak 424.231 ton ikan dari budi daya kolam.  Kota Bogor 

merupakan salah satu kota penyumbang produksi perikanan air tawar di jawa barat. 
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Pada tahun 2013 produksi ikan di kota bogor mencapai 4.238.02 ton, dan sebagaian 

besar dihasilkan dari budi daya kolam, yaitu sekitar 84,28 % atau sebesar 3.571.89 ton. 

Sejak tahun 2011–2013 jumlah produksi ikan budi daya kolam di bogor terus 

meningkat dengan memiliki luas area sekitar 75 hektar lahan untuk budi daya kolam 

pada tahun 2013 dan tinggi permintaan pasar terhadap ikan serta ditunjung dengan 

Kota Bogor mempunyai letak yang strategis dikarenakan dekat dengan pasar potensial 

(Jakarta) sehingga Kota Bogor masih bisa berpotensi meningkatkan jumlah produksi 

ikan dan menciptakan produk dari budi daya kolam air tawar yang mempunyai 

keungulan kompetitif. Kepercayaan terhadap ikan sebagai sumber protein hewani 

yang baik telah menjadikan ikan sebagai nilai yang dianut dan dipertahankan oleh 

responden sebagai preferensi pribadinya dalam memilih sumber protein hewani 

(Sokib, 2012). 

 

2.3.  Jenis-Jenis Pakan Ikan 

Menurut Jaya (2015) jenis pakan ikan dibedakan menjadi dua, yaitu : 

 

1. Pakan Alami 

Pakan alami merupakan pakan terbaik untuk budidaya ikan pada fase tertentu, 

terutama fase pembenihan dan pendederan.  Hal itu lantaran pakan alami memiliki 

kandungan nutrisi yang tidak bisa digantikan oleh pakan buatan.  Sebagai contoh, 

cacing sutera merupakan pakan alami terbaik untuk pemeliharaan lele di fase larva.  
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Selain ukuran sesuai dengan bukaan mulut larva, kadar proteinnya cukup tinggi.  

Pakan alami tidak disarankan untuk digunakan pada fase pembesaran. 

 

2. Pakan Buatan 

Pakan buatan biasanya dibuat dari pabrik, walaupun bisa juga dibuat sendiri.  Namun, 

pakan pabrik memiliki kelebihan seperti komposisi gizi yang lengkap sesuai 

kebutuhan lele, mudah diperoleh, praktis, dan lebih aman penggunaannya terutama 

terkait penyakit.  Dari riset terlihat pemakaian pakan buatan pabrik dapat 

mendongkrak bobot biomassa ikan hingga 4,4 kali lipat. 

Harga pakan pabrik memang relatif mahal karena harga dari bahan baku penyusunnya 

juga cukup tinggi, terutama tepung ikan.  Saat ini, harga tepung ikan lokal sudah 

mencapai Rp 10.000/kg, apalagi harga tepung ikan impor tentunya lebih mahal. 

Komposisi pakan ikan yang ideal terdiri atas protein, energi, lemak, dengan 

penambahan vitamin dan mineral dan komposisi khusus.  Semuanya disusun untuk 

mempercepat pertumbuhan, pigmentasi, perkembangan seksual, kelengkapan fisik, 

palatabilitas atau ketahanan pakan.  Di samping nilai nutrisi, kekayaan fungsi dari 

penyusunnya juga menjadi pertimbangan seperti kemampuan menyerap air dan daya 

tahan pengikatan pelet.  Hal ini berpengaruh dalam produksi dan kualitas fisik pakan. 

 

Kemudian Jaya (2015) juga membedakan pakan buatan menjadi : 

A. Pakan Apung 

Pada pakan terapung proses pemasakannya membutuhkan pemasakan bertekanan 

tinggi agar terbentuk rongga udara di dalam butiran pakan sehingga dapat terapung di 
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air.  Proses pemasakan tersebut membuat bahan terkandung lebih matang.  Pakan 

apung memudahkan pembudidaya dalam memberi pakan sehingga menghindari 

pakan tersebut terbuang percuma.  Pakan yang terbuang dapat menyebabkan kualitas 

air menurun dan menyebabkan kehadiran penyakit, lalu akhirnya menyebabkan lele 

mati. 

 

Hal yang perlu diingat adalah walaupun sudah terbentuk feeding program, nafsu 

makan lele juga dipengaruhi kondisi lingkungan.  Jadi, pemantauan pada saat 

pemberian pakan juga penting untuk dilakukan.  Jika sudah 80% ikan tidak lagi 

berkumpul untuk berebut pakan, hentikan pemebrian pakan.  Satu-satunya 

kekurangan pakan apung adalah harganya yang cukup mahal.  Hal itu karena selain 

bahan baku penyusunnya yang memang sudah tinggi, biaya pembuatannya pun cukup 

memakan coast produksi. 

 

B. Pakan Tenggelam 

Proses pembuatan pakan tenggelam lebih sederhana sehingga harganya lebih rendah 

dibanding dengan pakan apung.  Harga tersebut sangat berpengaruh pada keuntungan 

yang akan diperoleh pembudidaya.  Namun perlu diingat, meskipun harga lebih 

murah, tetapi bila FCR tinggi dan zat antinutrien dalam bahan pakan masih aktif 

setelah pemasakan, justru dapat menurunkan laba pembudidaya.  Fakta di lapangan 

menyatakan bahwa pemberian pakan apung memang dapat membuat lele tumbuh 

seragam.  Namun, secara bobot kurang dibandingkan ukuran sama lele yang 

diberikan pakan tenggelam.  Pembudidaya yang paham kondisi itu akan 
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menyiasatinya melalui pemberian pakan apung pada saat lele kecil karena dapat 

membuat pertumbuhannya seragam.  Pada saat satu bulan menjelang panen, lele 

diberikan pakan tenggelam untuk meningkatkan bobotnya. 

 

2.4.  Cara Pemberian Pakan Ikan 

Pakan merupakan unsur penting dalam budidaya ikan.  Oleh karena itu, pakan yang 

diberikan harus memenuhi standar nutrisi (gizi) bagi ikan agar kelangsungan 

hidupnya tinggi dan pertumbuhan cepat.  Pakan yang baik memiliki komposisi zat 

gizi yang lengkap seperti protein, lemak, karbohidrat, vitamin, mineral.  Pemberian 

pakan yang nilai nutrisinya kurang baik dapat menurunkan kelangsungan hidup 

ikan dan pertumbuhannya lambat (kerdil), bahkan dapat menimbulkan penyakit 

yang disebabkan oleh kekurangan gizi (malnutrition) (Cahyono, 2001). 

 

Pemberian pakan dimulai sejak hari kedua setelah benih di tebar.  Pemberian 

Pakan sebaiknya dilakukan 2-3 kali sehari, yaitu pagi sekitar pukul 09.00, sore 

sekitar pukul 17.00-18.00, dan malam sekitar pukul 20.00-22.00.  Pakan ikan lele 

dumbo berupa pakan alami yang paling baik dari jenis zooplankton dan pakan 

tambahan berupa pelet yang mengandung protein diatas 20% (Prihartono dkk, 

2007). 

 

Pemberian pakan dengan cara ditaburkan merata agar setiap ikan memiliki peluang 

yang sama untuk mendapatkannya.  Hindarkan pemberian pakan pada saat terik 

matahari, karena suhu yang tinggi akan mengurangi nafsu makan ikan.  Kadang 
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pakan langsung turun ke dasar kolam dan bercampur dengan lumpur tanpa sempat 

dimakan ikan.  Untuk mengatasinya pakan dimasukkan kedalam ayakan yakni 

saringan rapat terbuat dari bambu atau plastik.  Dengan bantuan tali masukkan 

ayakan sampai sekitar 50 cm di bawah permukaan air.  Untuk menghindari 

persaingan, jumlah ayakan hendaknya lebih dari sebuah pada tiap kolam (Najiyati, 

2007). 

 

Budidaya ikan secara intensif bercirikan padat penebaran tinggi dan membutuhkan 

pakan bergizi tinggi.  Untuk menjamin kelangsungan hidup dan pertumbuhan ikan, 

pakan harus mengadung kadar protein tinggi dan diberikan setiap hari sebanyak 3-

5% dari berat ikan yang dipelihara (Suyanto, 2009). 

 

2.5.  Alat Penebar Pakan ikan 

2.5.1.  Perangkat Pemberi Pakan Otomatis Pada Kolam Budidaya 

Potensi usaha ikan air tawar akan semakin menggiurkan, pada tahun 2021 konsumsi 

ikan perkapita penduduk dunia akan mencapai 19,6 kg per tahun.  Perkiraan tersebut 

dirilis oleh Badan Pangan PBB tahun 2011.  Sehingga ikan budidaya air tawar harus 

mampu memenuhi kebutuhan pasar yang semakin tinggi.  Namun, para pembudidaya 

sampai saat ini sering mengalami kendala dalam proses pembesaran terutama pada 

tahap pemberian pakan ikan dengan teratur dan porsi yang tepat.  Serta seringnya 

ikan yang dibudidaya menggalami kematian dikarenakan dalam pemberian pakan 

yang tidak teratur dan tidak dengan takaran yang pas.  Penelitian ini bertujuan untuk 
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dapat memudahkan para pembudidaya dalam proses pemberian pakan ikan yang ada  

dikolam dengan mengembangkan mikrokontroler kedalam perangkat Arduino 

ATMega 2560 yang mampu menjadi peralatan sistem kontrol pemberian pakan ikan 

secara otomatis.  Dengan peralatan ini pembudidaya ikan dimudahkan dalam 

memberi pakan ikan yang tersebar di kolam-kolam yang ada dan menghemat 

waktu dalam proses pemberian pakan ikan dan mampu mengurangi angka 

kematian pada ikan yang dibudidayakan.  

 

Hasil penelitian berupa sebuah perangkat pengontrol pemberian pakan ikan secara 

otomatis berbasis mikrokontroler terintegrasi LCD sebagai penampil indikator   

output sistem.  Diharapkan dengan peralatan ini dapat menjadi solusi yang tepat para 

pembudidaya dalam proses pemberian pakan ikan dengan mudah dan efisien.  

Pengujian dari masing masing komponen alat yang digunakan pada pembuatan 

sistem pemberian pakan ikan secara otomatis dan menjelaskan secara satu persatu  

status dari masing-masing komponen.  Dapat juga dijelaskan tentang pengujian alat  

secara keseluruhan berupa waktu pemberian pakan ikan yang ditentukan pada 

program yakni pagi pukul 08.00 pagi dan sore pukul 16.00 serta ditentukan menit 

di 00 dan pada detik ke 10.  Maka program akan di upload ke Arduino dan 

mendeteksi waktu dari RTC sesuai dengan waktu yang ditentukan pada program 

kemudian Arduino akan memberikan sinyal ke perangkat Relay untuk  

menghubungkan arus listrik sebesar 12 volt ke Motor DC untuk berputar sehingga 

pakan ikan yang jatuh dari pipa penampungan tersebar keluar.  Dengan 

menggunakan tenaga putaran dari motor DC dengan kecepatan 399 rpm maka pelet 
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dapat terlempar dengan jarak kurang lebih 40 cm dari posisi alat yang diletakkan di 

tengah-tengah kolam, jadi pakan ikan yang tersebar akan merata ke seluruh bagian 

kolam dan akan membuat pertumbuhan ikan secara merata dan bisa menjangkau 

jarak terjauh 1 ½ meter (Yenni, 2016). 

 

2.5.2. Rancang Bangun Alat Pemberi Pakan Ikan Otomatis Berbasis 

Mikrokontroler 

 

Pemberian pakan merupakan salah satu hal penting untuk usaha budidaya ikan.  Saat   

ini pemberian pakan umumnya masih tergantung pada sumber daya manusia yang 

bersifat manual.  Oleh karena itu dirancang alat untuk memberi pakan ikan yang 

dapat bekerja secara otomatis berdasarkan waktu atau jadwal pemberian pakan dan 

jumlah atau takaran pakan.  Pemberian pakan ikan otomatis ini menggunakan 

hardware berupa Mikrokontroler ATMega 16 yang merupakan pengontrol utama, 

Wavecom M1306B untuk pengiriman sms, Keypad berfungsi mengatur pilihan 

jadwal dan takaran, Motor servo untuk membuka dan menutup katup, Sensor 

photodioda berfungsi mendeteksi ada tidaknya pakan dalam tampungan, DI-Smart 

RTC.1307 sebagai pewaktu yang memberikan waktu real, dan catu daya sebagai 

sumber tegangan serta galon untuk penampung pakan ikan. 

 
Dalam perancangan sistem alat ini terdiri dari perancangan alat keras (hardware) 

dan perangkat lunak (software).  Perangkat keras dalam perancangan alat yang akan 

dibangun meliputi mikrokontroler ATMega16, sensor photodiode, keypad 4 x 4, 

RTC DS1307, LCD 2 x 16, motor servo, wavecom M1306B.  Sistem alat pemberi 

pakan ikan otomatis dirancang agar dapat memberikan pakan ikan sesuai jadwal dan 
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takaran yang dapat dikontrol.  Serta pada saat pakan dalam tampungan sudah kosong 

atau habis alat dapat mengirim sms pemberitahuan dan ketika pakan telah diberikan.  

Untuk melakukan pengaturan jadwal serta takaran adalah dengan penekanan keypad, 

proses pemberian pakan dilakukan setelah pengaturan jadwal dan takaran, dengan 

langka pertama membaca nilai variabel data jadwal yang terdapat dalam program.  

Jika waktu real time pada RTC yang ditampilkan pada LCD sama dengan variabel 

data jadwal yang diatur maka sistem akan mengatifkan motor servo selama beberapa 

saat untuk memberikan pakan, dengan berat takaran sesuai pilihan.  Sensor 

photodioda secara otomatis, rutin membaca keadaan pakan dalam tampungan dengan 

mengambil nilai logika interupsi 1 dan 0.  Ketika terjadi perubahan dari 1 ke 0 maka 

mikrokontroler akan memerintahkan modem wavecom untuk mengirimkan sms 

pemberitahuan bahwa pakan dalam tampungan telah kosong. 

 
Dalam Perancangan alat ini, diperlukan Catu daya yang dapat menyuplai alat dalam 

beberapa jam dan diperlukan catu daya yang stabil sehingga tidak mempengaruhi 

fungsi alat.  Pada  pengujian  sistem  input  pada  sensor photodioda dalam membaca 

keadaan tampungan menggunakan sebuah LED. Penggunaan LED dimaksudkan agar 

dapat menerangi sensor photodioda sehingga ketika tampungan dalam  keadaan terisi 

pakan maka jalur antara LED dan photodioda akan terhalang dan ketika keadaan 

tampungan kosong maka LED menerangi sensor photodioda, kemudian output dari 

photodioda tersebut yang akan dijadikan referensi input.   Pada pengujian alat 

pemberi pakan ikan otomatis terdapat 9 pilihan jadwal dan takaran yang masing 

masingnya adalah setiap 6 kali sehari 250 gram, setiap 6 kali sehari 500 gram, setiap 
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6 kali sehari 1000 gram, setiap 4 kali sehari 250 gram, setiap 4 kali sehari 500 gram, 

setiap 4 kali sehari 1000 gram, setiap 2 kali sehari 250 gram, setiap 2 kali sehari 

500 gram, dan setiap 2 kali sehari 1000 gram. (Weku, 2015). 

 

2.6.  Rancang Bangun 

Kata “rancang” merupakan kata sifat dari “perancangan” yakni merupakan 

serangkaian prosedur untuk menerjemahkan hasil analisis dari sebuah sistem ke 

dalam bahasa pemrograman untuk mendeskripsikan dengan detail bagaimana 

komponen-komponen sistem diimplementasikan (Pressman, 2005).  Proses 

menyiapkan spesifikasi yang terperinci untuk mengembangkan sistem yang baru 

(Ladjamuddin, 2002). 

 

Kata “bangun” merupakan kata sifat dari “pembangunan” adalah kegiatan 

menciptakan sistem baru maupun mengganti atau memperbaiki sistem yang telah ada 

baik secara keseluruhan maupun sebagian (Pressman, 2005).  Dengan demikian 

pengertian rancang bangun merupakan kegiatan menerjemahkan hasil analisa ke 

dalam bentuk paket perangkat lunak kemudian menciptakan sistem tersebut ataupun 

memperbaiki sistem yang sudah ada. 

 

2.7.  Gaya Sentripetal dan Gaya Sentrifugal dalam Gerak Melingkar 

Apabila benda yang diikat diputar oleh tangan, tangan seperti “menarik” benda   

tersebut agar benda bergerak melingkar.  Artinya gaya (F) arahnya menuju kedalam 
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atau ke arah tangan.  Benda yang bergerak dengan laju konstan v sepanjang lingkaran 

berjari-jari r, maka benda akan mengalami percepatan sentripetal a.  Arah a selalu 

radial ke dalam menuju pusat rotasi.  Untuk gerak melingkar beraturan percepatan a 

dan kecepatan v selalu saling tegak lurus (Wulandari, 2014). 

Gaya yang menyebabkan gerak melingkar beraturan ini disebut gaya sentripetal, 

karena gaya ini berarah “ke arah pusat” gerak melingkar tersebut.  Nama sentripetal 

hanya sekedar menyatakan bahwa gaya ini selalu berarah radial ke dalam nama ini 

sama sekali tidak menceritakan mengenai hakekat gaya ini ataupun mengenal benda 

yang menimbulkannya.  Jadi untuk benda yang diikatkan pada tali, gaya 

sentripetalnya adalah gaya elastik yang ditimbulkan oleh tali.  Untuk 

mempertahankan posisi benda agar tetap melingkar di lintasan ada gaya yang arahnya 

berlawanan mengimbangi sentripetal.  Gaya semu itulah yang disebut gaya 

sentrifugal.  Gaya sentrifugal muncul apabila ada gaya sentripetal, namun tidak 

berlaku sebaliknya.  Saat gaya sentripetal hilang, gaya sentrifugal juga akan hilang. 

Sifat gaya sentrifugal ini tidak seperti sifat gaya yang sebenarnya, sehingga gaya 

sentrifugal disebut sebagai gaya semu.  Walaupun gaya sentrifugal merupakan gaya 

semu, namun dampaknya dapat kita amati (Wulandari, 2014). 

 

Pada gerak melingkar akan menimbulkan gaya sentripetal yang arahnya menuju 

pusat lingkaran lihat Gambar 3. Untuk mempertahankan posisi agar tetap melingkar 

di lintasannya, seolah-olah ada gaya lain yang memiliki arah berlawanan 

mengimbangi gaya sentripetal.  Gaya semu itulah yang disebut dengan gaya 

sentrifugal.  Dapat dikatakan bahwa gaya ini muncul apabila ada gaya lain dalam 
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satu sumbu yang berlawanan arah dengannya.  Gaya sentrifugal timbul saat ada gaya 

sentripetal dan tidak berlaku sebaliknya. 

 

Gaya sentripetal dan gaya sentrifugal bukan merupakan pasangan gaya aksi-reaksi. 

Salah satu syarat pasangan gaya aksi-reaksi adalah kedua gaya bekerja pada dua 

benda yang berbeda.  Akan tetapi gaya sentripetal dan gaya sentrifugal bekerja pada 

satu benda yang sama.  Contoh adanya gaya sentrifugal adalah pemisahan cairan 

yang berbeda kerapatannya dalam alat sentrifugal yang berputar, aliran angin global 

pada bumi yang berputar, dan keadaan antariksawan dalam satelit. 

 

 

 

 

Gambar 1.  Hubungan gaya sentripetal dan gaya sentrifugal pada gerak melingkar. 

Andaikan gaya sentrifugal dianggap sebagai gaya pada umumnya, dalam arti bekerja 

pada benda yang melakukan gerak melingkar, maka hukum I Newton ΣF = 0 akan 

dilanggar.  Menurut Hukum I Newton, jika terdapat gaya total pada suatu benda 
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maka benda tersebut akan berada dalam keadaan diam atau bergerak dengan laju 

tetap sepanjang garis lurus.  Ketika sebuah benda melakukan gerak melingkar, pada 

benda tersebut bekerja gaya sentripetal yang arahnya menuju pusat lingkaran.  

Apabila terdapat gaya sentrifugal yang arahnya menjauhi pusat, maka akan terdapat 

gaya total yang menyebabkan benda tersebut bergerak sepanjang garis lurus.  

Kenyataan yang terjadi, benda tetap melakukan gerak melingkar.  Dengan demikian 

bisa disimpulkan bahwa gaya sentrifugal merupakan gaya non-Newtonian (gaya 

inersia) (Sutopo, 2009).  Gaya ini disebut sebagai gaya non-Newtonian karena tidak 

sesuai dengan Hukum Newton dan gaya inersia karena kerangka acuannya diam atau 

bergerak dengan kecepatan tetap.  Besarnya gaya sentrifugal sama dengan gaya 

sentripetal namun keduanya saling berlawanan arah, sehingga secara matematis 

dapat dituliskan 

Fs = 
    

 
                                                      (1) 

 

Keterangan : 

Fs = Gaya sentrifugal (kgm
2
/s

2
) 

m = massa benda (kg) 

v = kecepatan putar benda (m/s) 

R = jari-jari lingkaran (m) 

Tanda (+) menandakan bahwa arah gaya menjauhi pusat lingkaran
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III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1.  Waktu dan Tempat 

 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November 2017  sampai dengan Febuari 2018 

di Laboraturium Daya, Alat dan Mesin Pertanian, Jurusan Teknik Pertanian, Fakultas 

Pertanian, Universitas Lampung.   

 

3.2.   Alat dan Bahan 

 

Alat yang digunakan dalam penelitian rancang bangun alat penebar pakan ikan 

dengan gaya sentrifugal tipe apung ini antara lain program AutoCAD, mesin 

pemotong besi, las busur listrik, gerinda penghalus, gerinda potong, palu, penggaris, 

spidol, meteran, dan penggaris siku. 

 

Bahan yang digunakan dalam proses perancangan sekaligus pembuatan alat penebar 

pakan ikan dengan gaya sentrifugal tipe apung ini antara lain pakan ikan LP 781-1, 

pakan ikan LP 781-3, besi siku, paralon, besi plat, besi pipa, motor listrik dan 

elektroda. 
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3.3.  Metode Penelitian 

Pelaksanaan penelitian ini dimulai dengan menggambar alat penebar dalam bentuk 

rancangan alat, desain struktural, desain fungsional, hingga tahap pengujian alat.  

Desain struktural yaitu tahapan perancangan alat secara utuh dan menyeluruh 

sedangkan desain fungsional yaitu penjelasan tentang fungsi dari setiap komponen-

komponen yang digunakan pada perancangan alat.  Apabila tahap desain telah selesai, 

maka selanjutnya dapat dilakukan tahapan berikutnya pada penelitian ini, yaitu 

pembuatan alat dan pengujian alat secara keseluruhan yang dilakukan di Jurusan 

Teknik Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung.  Gambar 2 berikut ini 

merupakan flowchart tahapan penelitian. 
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   Penentuan desain dasar alat 

     Perancangan alat 

 

      Pembuatan alat 

 

      Pengujian alat 
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Uji Kinerja  

 Kapasitas Alat 
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Gambar 2. Diagram Alir Penelitian Rancang Bangun Alat Penebar Pakan 

Mulai 

Uji Fungsional Alat 

Bisa Berfungsi 

Baik 

Pengambilan data 
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3.4.  Perancangan 

3.4.1. Kriteria Desain 

Perancangan alat penebar pakan ikan ini diharapkan : 

1) Dapat menebar pakan ikan dengan merata dengan jarak tebaran 10 m. 

2) Kapasitas alat di rancang sebesar 2 kg/menit.  

3) Sumber daya penggerak menggunakan motor listrik. 

 

3.4.2. Rancangan Struktural 

Perancangan terdiri dari beberapa tahap, yaitu pemilihan bentuk, penentuan dimensi, 

dan bahan yang akan digunakan dalam pembuatan alat.  Hal ini merupakan bagian 

yang sangat penting karena akan berdampak langsung pada kinerja alat yang akan 

dirancang. 

 

Alat penebar pakan ikan dengan menggunakan gaya sentrifugal dirancang untuk 

dapat menebar pakan ikan dengan kriteria sesuai dengan kriteria desain yang telah 

ditentukan.  Desain struktural merupakan tahapan perancangan alat untuk 

memberikan gambaran tentang struktur atau bentuk alat menyeluruh dimulai dari 

bentuk alat yang akan dibuat dan sistem kerja dari alat tersebut.  

 

Alat penebar pakan ikan memiliki komponen-komponen utama  yaitu hooper, 

kerangka penopang, pipa penebar, pelampung, dan motor listrik dengan struktur dan 

ukuran yang berbeda pada setiap komponennya.  Komponen kerangka penopang yang 

terbuat dari besi siku 3 x 3 cm, panjang kerangka alat ini dengan panjang 80 cm, lebar 
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43 cm dan tinggi 80 cm.  Selain itu kerangka disatukan juga dengan hopper, pipa 

penebar, dan motor listik dengan menggunakan daya 1 Hp.  Selanjutnya komponen 

tersebut disatukan pada pelampung agar alat dapat terapung diatas permukaan air.  

Adapun perhitungan kekuatan alat dapat terapung diatas permukaan air dapat dilihat 

pada lampiran.  Semua komponen tersebut akan dirakit menjadi alat penebar pakan 

ikan seperti yang terlihat pada Gambar 3. 

 

Gambar 3.  Bagian-Bagian dari Alat Penebar Pakan Ikan 

A) Hopper 

Hopper dengan bahan dari alumunium dengan tebal 0,7 mm.  Tinggi hopper 60 

b.  Kerangka 

e. Pelampung 

a. Hopper 

c. Pipa Penebar 

d. Motor Listrik 
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cm, diameter 40 cm, dan lubang keluaran 4 cm.  Pada lubang keluaran hopper di 

sambungkan dengan pipa 2 macam ukuran.  Pipa pertama dengan ukuran 2 inch 

digunakan untuk menyalurkan pakan ke pipa penebar.  Kemudian pipa kedua 

dengan ukuran 4 inch digunakan untuk penutup pipa penebar.  Selanjutnya 

volume hopper pada alat penebar pakan ikan adalah 58,61 dm
3
.  Perhitungan 

volume hopper dapat dilihat pada lampiran.  Adapun rangkaian hooper dapat 

dilihat pada Gambar 4.   

 

 

         Gambar 4.  Hopper 

 



26 
 

 

2
6

 

B) Kerangka Penopang 

Bagian kerangka ini menggunakan besi siku 3 x 3 cm dengan panjang 80 cm 

lebar 43 cm dan tinggi 80 cm bentuk kerangka dapat dilihat pada Gambar 5. 

 

 

                                      Gambar 5.  Kerangka Penopang 

C) Motor 

Pada alat penebar pakan ikan ini untuk media penggerak menggunakan motor 

listrik dengan daya 1 Hp, putaran 1450 rpm, merk Modern tipe JY2A4, 220 V, 

dan frekuensi 50 Hz.  
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D) Pipa Penebar 

Pada bagian pipa penebar menggunakan pipa dengan ukuran panjang 10 cm, 

dengan diameter lubang 0,5 inch dapat dilihat pada Gambar 6. 

 

Gambar 6.  Pipa Penebar 

E) Pelampung 

Pada bagian ini dibuat pelampung dengan ukuran lebar 100 cm sebanyak 4 buah 

dan lebar 150 cm sebanyak 2 buah.  Analisis perhitungan kekuatan pelampung 

tersebut  terdapat pada lampiran.  Pelampung ini digunakan agar alat tersebut 

tidak tenggelam.  
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Gambar 7.  Pelampung 

3.4.3. Rancangan Fungsional 

Rancangan fungsional merupakan tahapan perancangan alat yang menjelaskan fungsi 

dari setiap komponen yang dirancang pada alat.  Komponen alat lain yang memiliki 

fungsi penting antara lain kerangka, hopper, motor, pipa penebar.  

 

 

 

A) Kerangka 

Kerangka alat penebar pakan ikan ini berfungsi sebagai penopang alat penebar 

pakan ikan, yang bekerja sebagai penguat alat penebar pakan ikan agar pada saat 
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alat beroperasi, alat tersebut tidak goyang dan stabil. 

 

B) Hopper 

Hopper ini berfungsi sebagai tempat pengumpan pakan ikan sebelum sampai 

pada pipa penebaran yang bekerja secara sentrifugal. 

 

C) Motor Listrik 

Motor memiliki fungsi yaitu sebagai tenaga penggerak atau tenaga pemutar, 

dengan cara kerja motor listrik ini adalah tenaga listrik diubah menjadi tenaga 

mekanik.  Perubahan ini dilakukan dengan mengubah tenaga listrik menjadi 

magnet yang disebut sebagai elektro magnet.  Sebagaimana kita ketahui bahwa 

kutub-kutub dari magnet yang sama akan tolak-menolak dan kutub-kutub yang 

berbeda akan tarik- menarik.   

 

D) Pipa Penebar 

Pipa penebar memiliki fungsi yaitu sebagai output/tempat keluarnya pakan ikan 

dari alat tersebut.  Pipa ini akan berputar karena ada daya dari putaran motor 

yang digunakan. 

 

E) Pelampung 

 

Pelampung memiliki fungsi untuk menahan alat penebar pakan ikan agar tetap 

terapung di atas permukaan air. 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Magnet
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3.5.  Perakitan Alat Penebar Pakan Ikan 

Proses perakitan alat penebar pakan ikan diawali dengan menyediakan bahan-bahan 

yang telah ditentukan yaitu seperti besi behel dan besi siku.  Kerangka penopang yang 

pertama siapkan besi siku 3 x 3 cm dan dipotong dengan alat pemotong besi dengan 

ukuran 80 cm sebanyak 4 buah untuk panjang kerangka atas dan bawah. Kemudian 

42 cm sebanyak 4 buah untuk  lebar kerangka atas dan bawah.  Lalu kita potong  besi 

behel dengan ukuran 80 cm sebanyak 4 buah untuk tinggi kerangka penopang agar 

kuat.  Kemudian potong kembali besi siku 3 x 3 cm dengan ukuran 15 cm sebanyak 2 

buah, ukuran 37 cm sebanyak 1 buah, ukuran 30 cm sebanyak 2 buah, dan ukuran 14 

cm sebanyak 1 buah.  Bagian ini digunakan sebagai rangka penyangga motor.  

Setelah selesai pemotongan besi selanjutnya dilakukan pengelasan besi siku tersebut 

membentuk persegi panjang. 

 

Pembuatan hopper yang pertama disiapkan bahan alumunium dengan tinggi hopper 

60 cm, dan diameter 40 cm.  Pada ujung hopper dibuat kerucut dan kemudian diberi 

lubang dengan ukuran 4 cm.  Ujung hopper disambungkan dengan pipa paralon 

sebagai penyalur pakan ikan ke pipa penebar dan sebagai penutup bagian luar.  

Pipa paralon tersebut direkatkan dengan menggunakan lem red silicone.   

 

Selanjutnya pada pembuatan bagian pipa penebar menggunakan besi pipa dengan 

ukuran panjang 10 cm sebanyak 4 buah, dengan diameter lubang 0,5 inch.  Kemudian 

potong kembali besi pipa berukuran 2,5 inch dengan panjang 12 cm. Selanjutnya besi 

pipa tersebut di las dengan besi lempengan yang berbentuk lingkaran dan 
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disambungkan lagi dengan besi pipa untuk dudukan motor listrik.  Setelah itu besi 

pipa disatukan dengan motor listrik pada alat.   

 

Pembuatan pelampung disiapkan pipa paralon dengan ukuran 100 cm sebanyak 4 

buah dan 150 cm sebanyak 2 buah.  Lalu lubang pipa paralon ditutup dengan dop 

agar air tidak masuk.  Pipa paralon 6 buah itu diikat dengan tali tambang sampai 

membentuk sebuah pelampung dan disatukan dengan alat penebar pakan ikan 

tersebut.    

 

3.6.  Mekanisme Kerja Alat 

Alat penebar pakan ikan ini digerakkan oleh motor listrik.  Motor listrik 1 Hp mampu 

menghasilkan putaran sebesar 1450 rpm, putaran ini kemudian diteruskan menuju 

pada pipa penebar yang memiliki 4 sisi penebar.  Putaran dari motor listrik kemudian 

disatukan oleh besi pipa selanjutnya ditransmisikan pada alat penebar pakan ikan.  

Perputaran alat penebar ini menyebabkan bahan baku atau pakan ikan terputar pada 

wadah penebaran dan akan keluar lewat lubang pipa penebar pada alat tersebut. 

 

3.7. Pengujian Kinerja Alat 

Pengujian alat pakan ikan dengan beberapa indikator, diantaranya yaitu kapasitas alat 

penebar pakan ikan dan dstribusi tebaran alat penebar pakan ikan. 
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3.7.1. Kapasitas Alat penebar Pakan Ikan 

Kapasitas alat penebar pakan ikan dapat dihitung dengan persamaan 2. 

C = 
 

 
                                                              (2) 

Keterangan : 

C  = Kapasitas alat penebar pakan ikan (kg/jam) 

m = massa pakan ikan (kg) 

t   = waktu (jam) 

Massa pakan ikan disesuaikan dengan bobot pakan ikan maksimal yang dapat 

ditampung hopper.  Apabila menggunakan jenis pakan LP 781-1 maka bobotnya 

sebesar 22,86 kg sedangkan apabila menggunakan jenis pakan LP 781-3 

menggunakan bobot 19,34 kg. Sedangkan waktu pada persamaan 2 adalah waktu 

yang digunakan dari mulai beroperasi alat (pakan pertama keluar/dilontarkan) sampai 

pakan dalam hopper habis (telah tersebar).  Dalam penelitian ini massa pakan sebesar 

3 kg untuk tiap jenis pakan dan waktu yang diukur adalah waktu yang diperlukan 

sampai 3 kg pakan tersebar. 

 

3.7.2. Persentase Tebaran Pakan Ikan 

Selain itu kualitas hasil dari uji kinerja alat penebar pakan dari hasil penebaran pakan 

dengan cara menghitung jumlah pakan ikan yang tertebar pada areal 1000 cm
2
 dibagi 

jumlah total pakan.  Jumlah pakan tertebar pada titik tertentu merupakan pakan yang 

tertebar pada 8 arah pengambilan sampel.  Jumlah total pakan yang digunakan 

sebanyak 3 kg ukuran pakan kecil maupun ukuran pakan besar.  
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     ….…. (3)       

 

3.8.  Pengujian Alat Penebar Pakan Ikan 

Alat penebar pakan ikan ini diuji menggunakan bahan baku pakan ikan dengan 2 

jenis pakan yang berbeda yaitu LP 781-1 (diameter 2 mm – 2,3 mm) dan LP 781-3 

(diameter 3,2 mm – 4 mm).  Pengujian penebar pakan ikan dilakukan skala 

laboratorium.  Cara pengujian pakan ikan ini adalah pertama ditimbang pakan 3 kg 

dengan dua macam ukuran pakan lalu dimasukan ke dalam hopper  pakan ikan 

setelah itu alat dioperasikan dengan menggunakan motor.  Setelah dioperasikan, 

pakan akan jatuh melalui lubang pipa penebar maka distribusi pakan dihitung 

dengan mengumpulkan massa pakan pada luas areal sampel 1000 cm
2
 menyebar 

sesuai arah mata angin. 

 

Setelah dilakukan penebaran pakan, jumlah pakan sempel, jumlah pakan yang jatuh 

dihitung sesuai dengan data yang ingin diambil.  Pada pengambilan data sampel yang 

dilakukan, adapun jarak yang ditetapkan yaitu dari jarak tebaran 90 hingga 1040 cm 

dari titik pusat alat.  Pada pengambilan data sampel alat penebar pakan ikan dengan 

menggunakan gaya sentrifugal tipe apung ini diambil dengan luas areal 1000 cm
2
.  

Kemudian ada 8 arah untuk pengambilan sampel data pada penebaran pakan ikan 

tersebut.  Adapun 8 arah pengambilan sampel data pada penebaran pakan ikan dapat 

dilihat pada gambar 8.  Masing-masing pengujian dilakukan pengulangan sebanyak 3 

kali.  Kemudian pakan yang tertebar ditimbang pada luas areal 1000 cm
2
 mulai dari 
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jarak 90 hingga 1040 cm dengan 8 arah penebaran pakan ikan.  Selanjutnya 

menghitung persentase pakan yang tertebar di areal sampel tersebut.  Dilanjutkan 

dengan diukur lama penebaran pakan dan jarak tebar pakan tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8.  8 Arah Pengambilan Sampel Pakan Ikan  

 

3.9.  Analisis Data 

Data yang diperoleh dari percobaan ini, pengamatan dan perhitungan dianalisis 

dengan menggunakan statistik sederhana dan disajikan dengan bentuk tabel 

grafik dan gambar.

Po6

Po5 

Po4 

Po3 

Po2 

Po1

Po7 
Po8 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1.  Kesimpulan 

Kesimpulan pada penelitian ini adalah: 

1. Telah dihasilkan prototipe alat penebar pakan ikan dengan dimensi yaitu 

panjang 80 cm lebar 43 cm dan tinggi 80 cm serta dilengkapi dengan 

komponen-komponen alat lainnya seperti hopper, pipa penebar, motor listrik, 

dan pelampung. 

2. Alat penebar pakan ikan ini mempunyai rata-rata persentase tebaran yang 

cukup merata pada jarak 540-790 cm pada jenis pakan LP 781-1 (diameter 2 

mm – 2,3 mm) dan pada jarak 740-1040 cm pada jenis pakan ikan LP 781-3 

(diameter 3,2 mm – 4 mm). 

3. Kapasitas alat penebar pakan ikan ini pada pakan ukuran kecil jenis LP 781-1 

sebesar 136,1 kg/jam.  Kemudian untuk pakan ukuran besar jenis LP 781-3 

didapatkan rata-rata kapasitas alat sebesar 129,6 kg/jam. 
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5.2.   Saran 

  Diharapkan dilakukan pengujian efektifitas alat secara langsung di lapang dan   

pengujian dengan menggunakan motor listrik dengan rpm rendah dan sedang. 
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