
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Semakin tinggi permintaan pasar akan suatu jenis ikan tertentu 

mengharuskan petani berlomba-lomba untuk meningkatkan mutu dan menganeka 

ragamkan budidaya ikan mereka, sehingga mereka dapat tetap eksis dan bersaing 

dalam menjalankan usaha. Tapi perubahan tersebut memunculkan suatu polemik 

baru yakni jika semakin beragamnya budidaya ikan yang dikembangkan maka 

semakin beragam pula jenis makanan yang diberikan.  

Hal ini akan sangat merepotkan bagi para petani, karena memenuhi 

kebutuhan pangan ikan merupakan faktor utama yang tak mungkin bisa ditawar-

tawar lagi. Jika harus mengandalkan kebutuhan pangan dari pasaran maka petani 

harus mengeluarkan biaya tambahan untuk ongkos transportasi.  Terlebih lagi jika 

pasokan bahan pangan ikan itu hanya mengandalkan dari satu produsen saja, 

sementara negara kita adalah negara yang terdiri dari bayak kepulauan dan 

dimana penduduknya tersebar di berbagai penjuru pelosok daerah. Masalah baru 

lagi akan muncul ketika kebutuhan akan pangan tersebut harganya menjadi mahal 

karena terbatas jumlahnya di pasaran. Maka petani harus memutar otak 

bagaimana caranya untuk mendapatkan kebutuhan yang satu ini.  

Cara termudah adalah dengan membuat sendiri pakan tersebut dengan 

bahan-bahan tertentu dan mencetaknya dengan ukuran tertentu serta dalam bentuk 

kering sehingga dapat awet. Tetapi muncul masalah lainnya yakni alat yang 
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beredar di pasaran hanya memilik satu jenis ukuran saja dan juga masih dilakukan 

secara manual.  

PLC adalah salah satu bentuk pengontrolan dan pengendalian terhadap 

suatu sistem. Berkembangnya teknologi mengakibatkan PLC banyak digunakan 

pada industri-industri besar untuk melakukan pengontrolan terhadap alat-alat 

pabrik. Mudahnya penggunaan dan bentuknya yang ringkas merupakan salah satu 

alasan kenapa PLC banyak digunakan untuk keperluan pengontrolan. 

Berdasarkan alasan inilah penulis mencoba untuk mendesain suatu alat 

dimana alat tersebut nantinya dapat melakukan pemilihan diameter ukuran pelet 

dan dapat menentukan panjang ukuran pelet. Alat tersebut diharapkan dapat 

dikendalikan secara digital serta memiliki sistem yang mudah untuk dipahami dan 

dipelajari oleh orang awam. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, diperoleh rumusan masalah 

sebagai berikut “Perancangan sistem pembuatan pakan ikan (pelet) berbasis 

Programmable Logic Controller” dengan sub permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana merancang suatu  sistem pemprosesan  pembuatan pakan 

ikan dalam bentuk pelet dengan menggunakan PLC. 

2. Bagaimana merancang sistem komunikasi antara PLC dengan PC. 

3. Bagaimana merancang suatu  sistem agar mendapatkan ukuran pelet 

yang diharapkan. 
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1.3. Pembatasan Masalah 

Batasan masalah dari pembuatan perangkat ini adalah sebagai berikut : 

1. Digunakan untuk mencetak pakan ikan dalam bentuk pelet dengan 

ukuran diameter kurang lebih 0.5 cm, 1 cm dan 1.5 cm serta panjang 3-7 

mm  dan 1-1.5 cm. 

2. Bahan baku berupa adonan dengan komposisi yang tepat, tidak kering, 

tidak cair dan siap di cetak. 

3. Mempunyai keterbatasan kapasitas sehingga bahan adonan dimasukkan 

sedikit demi sedikit (manual). 

4. Perangkat keras yang dipergunakan adalah PLC FESTO DIDATIC seri 

FPC 101-B LED.  

5. Perangkat lunak yang digunakan adalah bahasa pemprograman statement 

list yang terdapat pada PLC FESTO. 

6. Pemasukkan nilai waktu jeda pada pisau pemotong dan waktu suhu 

dimasukkan setiap kali program dijalankan atau direstart. 

7. Animasi yang dibuat hanya sebagai gambaran umum. 

 

1.4. Tujuan 

Tujuan yang hendak dicapai dalam Tugas Akhir ini adalah ”Merancang 

sistem pembuatan pakan ikan (pelet) berbasis Programmable Logic Controller” 

dengan sub tujuan sebagai berikut : 

1. Merancang suatu sistem pemprosesan pembuatan pakan ikan dalam 

bentuk pelet dengan menggunakan PLC. 

2.    Merancang sistem komunikasi antara PLC dengan PC. 
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3. Merancang suatu sistem agar mendapatkan ukuran pelet yang 

diharapkan. 

 

1.5. Kontribusi 

 Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh YOHAN 

SOEGIJANTO jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknologi Industri Universitas 

Kristen Petra Surabaya tahun 2002 dengan judul ”Alat Pembuat Makanan Burung 

(Pelet)” proses pembuatan pelet dilakukan hanya dengan 1 diameter dan hanya 

memiliki satu panjang yakni 3-7mm. Dimana hasil penelitian tersebut didapati 

bahwa perhitungan dimensi alat yang dibuat tidak sesuai dengan yang diharapkan. 

Pada penelitian tersebut didapati hasil bahwa kecepatan motor berdasarkan 

perhitungan terlalu cepat, sehingga peneliti mengurangi kecepatan dari motor 

penggiling dengan harapan hasil yang diinginkan dapat tercapai. Berdasarkan 

penelitian tersebut pada Tugas Akhir ini penulis berusaha merancang atau 

mendesain alat, dimana alat ini nantinya akan dapat melakukan pemilihan 

diameter dari pelet yang dibuat dan juga dapat menentukan panjang yang 

diinginkan. Selain hal tersebut alat ini diharapkan dapat dikontrol secara digital 

dengan memanfaatkan PLC (Programmable Logic Control) sebagai pengontrol 

sistem. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Penulisan tugas akhir ini diatur dan disusun dalam  lima bab yang 

didalamnya terdapat beberapa sub bab. Secara ringkas uraian materi dari bab 

pertama hingga bab terakhir adalah sebagai berikut : 
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Bab I      Pendahuluan 

Pada bab pendahuluan ini dibahas mengenai latar belakang masalah, 

perumusan masalah, batasan masalah, tujuan, kontribusi serta sistematika dari 

penulisan tugas akhir. 

Bab II    Landasan Teori 

Pada bab landasan teori ini dijelaskan tentang dasar-dasar PLC, 

perangkat keras dan perangkat lunak, serta teori-teori penunjang lainnya yang 

penulis gunakan dalam mengerjakan tugas akhir ini. 

Bab III   Metode Penelitian 

Pada bab ini dibahas mengenai konsep perencanaan dan pembuatan 

perangkat lunak (software) sistem ini.  

Bab IV   Pengujian Sistem 

Pada bab ini dibahas tentang pengujian sistem dan evaluasi sistem, baik 

secara per-proses maupun secara keseluruhan. 

Bab V    Penutup 

Pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil pengujian sistem secara 

keseluruhan dan saran-saran yang diharapkan dalam pengembangan lebih lanjut 

dari tugas akhir ini. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


