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Rasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang patut kami 

ucapkan selain mengucap rasa syukur. Karena berkat rahmat dan karunia 
Tuhan Yang Maha Esa, buku yang berjudul “Sistem Mikrokontroler Lampu 
Pemikat Ikan Pada Perikanan” Pada Warga Binaan Kristen di Lembaga 
Pemasyarakatan (Lapasa)” telah selesai di susun dan berhasil diterbitkan, 
semoga buku ini dapat memberikan sumbangsih keilmuan dan penambah 
wawasan bagi siapa saja yang memiliki minat terhadap pembahasan 
Sistem Mikrokontroler Lampu Pemikat Ikan Pada Perikanan. 

Akan tetapi pada akhirnya kami mengakui bahwa tulisan ini terdapat 
beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sebagaimana pepatah 
menyebutkan “tiada gading yang tidak retak” dan sejatinya 
kesempurnaan hanyalah milik tuhan semata. Maka dari itu, kami dengan 
senang hati secara terbuka untuk menerima berbagai kritik dan saran dari 
para pembaca sekalian, hal tersebut tentu sangat diperlukan sebagai 
bagian dari upaya kami untuk terus melakukan perbaikan dan 
penyempurnaan karya selanjutnya di masa yang akan datang. 

Terakhir, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak 
yang telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses 
penyusunan dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir 
dihadapan sidang pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua 
pihak dan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu 
pengetahuan di Indonesia. 
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Penggunaan cahaya lampu dalam pengoperasian penangkapan ikan, 

pertama kali dilakukan di Jepang pada tahun 1900 untuk menarik 
perhatian berbagai jenis ikan, kemudian berkembang dengan pesat 
setelah Perang Dunia II. Di Norwegia penggunaan lampu berkembang 
sejak tahun 1930 dan di Uni Soviet baru mulai digunakan pada tahun 1948 
(Nikonorov 1975). Penggunaan lampu merupakan salah satu teknik 
modern dan efektif, memanfaatkan tingkah laku ikan yang tertarik dengan 
cahaya agar berkumpul di sekitar alat tangkap (Anongponyoskun et al. 
2011). Menurut Wisudo et al. (2002), perkembangan perikanan lampu 
semakin pesat setelah ditemukannya lampu listrik (lampu merkuri, 
halogen, fluorescent dan metal halide) yang memiliki iluminasi cahaya 
lebih tinggi dibandingkan lampu petromaks. Cahaya digunakan untuk 
menarik dan mengkonsentrasikan kawanan ikan pada catchable area yang 
selanjutnya dengan menggunakan alat tangkap tertentu untuk 
menangkapnya (Setiawan et al. 2015). 

Beberapa pengkajian yang telah dilakukan terdahulu oleh para ahli 
lain telah menggunakan lampu LED pada kegiatan operasi penangkapan 
ikan di bagan seperti yang dilakukan oleh (Thenu et al. 2013; Taufiq et al. 
2015, Sulaiman et al. 2015; Hamidi 2017; Susanto 2019; Sugandi 2019). 
Cahaya yang digunakan pada perikanan bagan, biru, hijau, merah, kuning 
dan putih. Lampu LED biru memiliki panjang gelombang yang sangat 
pendek, namun jangkauan cahayanya jauh, sehingga lampu LED biru dapat 
digunakan untuk memikat ikan yang jauh dari sumber cahaya. Menurut 
Hamidi (2017) jumlah hasil tangkapan terbesar diperoleh pada lampu LED 
biru sebesar 79%, diikuti oleh lampu LED warna merah 13% dan kuning 8%. 
Hal ini membuktikan bahwa cahaya lampu biru dapat menjangkau areal 
yang lebih luas dibanding lampu merah dan kuning. Retina ikan terdapat 
tiga macam reseptor yaitu reseptor biru, reseptor hijau dan reseptor 
merah dimana masing-masing reseptor menyerap satu dari 3 warna utama 
(Verheyen 1959). Ada dua macam sel reseptor pada retina mata ikan yaitu 
sel kerucut (cone cell) dan sel batang (rod cell) dimana sel cone  berfungsi 
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pada lingkungan yang terang untuk membedakan warna, sel ini peka 
terhadap cahaya merah, hijau dan biru sedangkan sel rod cell berfungsi 
pada lingkungan kurang terang (Herring et al. 1990). Melihat tingkah laku 
ikan terhadap warna utama yaitu merah, biru dan hijau menerangkan 
bahwa retina mata ikan juga hanya dapat menangkap cahaya (Hamidi 
2017). 

Berdasarkan pengkajian yang dilakukan oleh Sulaiman et al. (2015), 
menjelaskan bahwa pergantian warna menggunakan cara manual dengan 
menaikan dan menurunkan saklar, mempengaruhi tingkah laku ikan, 
dimana ikan terkejut dengan adanya perubahan warna tersebut, bahwa 
pada saat pergantian warna cahaya yang digunakan untuk memikat ikan 
dan mengumpulkan ikan, tejadi pengaruh terhadap tingkah laku ikan, 
yaitu ikan menjadi terkejut dan keluar dari catchable area. 

Berdasarkan pengkajian yang dilakukan oleh Thenu (2014), 
menjelaskan bahwa pergantian warna cahaya LED menggunakan dimmer, 
pengaturan dengan menggunakan dimmer ini tidak stabil dan tidak 
konstan untuk jangka waktu tertentu, dan tidak dapat menggunakan 
pengaturan yang sama pada waktu dan tempat berikutnya, karena 
pemutaran dengan cara manual menggunakan potensiometer. 

Analisis hasil pengkajian yang dilakukan oleh sumardi menjelaskan 
bahwa  pertama, menghasilkan sebuah konstruksi dan desain lampu 
pemikat ikan dengan sistem pengaturan intensitas cahaya berdasarkan 
modulasi lebar pulsa dibuat berdasarkan bentuk armature yang dapat 
mengkonsentrasikan intensitas cahaya pada sudut antara 120o-240o 
dengan spesifikasi ukuran, diameter 32 cm, tinggi 22 cm, dan daya 42 
Watt. Kedua, Karakteristik intensitas cahaya berdasarkan modulasi lebar 
pulsa yang berbeda beda, dari alat pemikat ikan menghasilkan pola 
sebaran cahaya secara vertikal dan horizontal, ditunjukan dengan 
pembagian zona cahaya yang terdiri dari centre zone (CZ) dengan 
kedalaman cahaya 0-4 m jangkauan 0-4 m, main zone (MZ) dengan 
kedalaman cahaya 5-12 m jangkauan 5-6 m, influence zone (IZ) dengan 
kedalaman cahaya 13-15 m jangkauan 6-7 m. Ketiga, Hasil dari pengkajian 
ini adalah perubahan warna hijau ke biru dan biru ke merah secara halus 
(smooth) dan konstan. Berdasarkan hasil analisnya pada bagan tancap 
perubahan intensitas cahaya secara halus pada Gambar 63 sampai dengan 
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Gambar 70, menunjukkan bahwa ikan tidak mengalami terkejut tetapi 
tetap di catchable area.  

Dari kedua pengamatan keberadaan ikan untuk transisi intensitas 
cahaya warna biru-hijau 0-250 PWM dan hijau-merah 0-250 PWM, dari sisi 
spasial menunjukkan pola tingkah laku ikan disekitar cahaya saat terjadi 
perubahan warna biru ke hijau atau hijau ke merah, tidak keluar dari 
catchable area, atau ikan tidak terkejut untuk meninggalkan catchable 
area. Pengamatan keberdaan ikan pada transisi warna biru-hijau dan 
hijau-merah, baik dari sisi temporal atau sisi spasial menunjukkan bahwa 
ikan tetap berada pada sekitar cahaya atau ikan tidak terkejut terhadap 
perubahan warna yang dilakukan secara halus. 

Berdasarkan hasil analisisnya pada saat pengoperasian alat pemikat 
ikan dengan sistem microcontroller di bagan tancap, perubahan warna 
cahaya LED dapat dilakukan dengan halus (smooth) secara konstan dan 
kontinyu menggunakan sistem modulasi lebar pulsa atau PWM dengan 
langkah pengaturan pulsa 5 PWM. Pengaturan modulasi lebar pulsa 
mempunyai range  0 – 250 PWM. Keempat, Perubahan warna cahaya yang 
dilakukan dengan halus (smooth) pada saat pengoperasian ikan di bagan 
tancap, mempengaruhi perubahan tingkah laku pada ikan untuk tetap 
melakukan schooling, ikan tidak terkejut dengan adanya perubahan warna 
cahaya secara halus namun tetap berada sekitar catchable area. Efektifitas 
alat pemikat ikan dengan perubahan intensitas cahaya LED RGB mampu 
mendapatkan komposisi tangkapan ikan dengan jumlah 50 kg dari 5 
spesies ikan yang berbeda yaitu petek (Leiognathus equulus), selar 
bentong (Selar crumenophthalmus), cumi-cumi (Loligo sp), teri 
(Stolephorus indicus), teri nasi (Stolephorus sp), beseng (Apogon sp) pada 
pengoperasian bagan tancap jam 18.00 – 03.00 WIB. Alat pemikat ikan 
dengan pengaturan intensitas cahaya berdasarkan modulasi lebar pulsa 
cukup efisien dalam pemakaian BBM, dimana konsumsi bahan bakar 
minyak dengan menggunakan 3 liter bensin atau Rp.30.000 mampu 
menghemat biaya sebesar Rp.45.000 dalam satu malam, dibandingkan 
dengan menggunakan lampu halogen dan neon yang mengkonsumsi 
bahan bakar 10 liter solar atau sebesar Rp.75.000. Pendapatan hasil 
tangkapan untuk lampu kontrol Rp.750.000 dan lampu perlakuan (lampu 
LED RGB)  Rp.850.000. Keuntungan ekonomi yang diperoleh sebesar 
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Rp.145.000. Biaya pembuatan alat ini termasuk murah, karena dapat 
dibuat dengan biaya sebesar Rp.4.315.000 dibandikan dengan 
menggunakan lampu merkuri atau neon yang memiliki harga cukup tingi 
dan sering putus.  

Berdasarkan hal tersebut maka rekayasa pengembangan lampu LED 
alat pemikat ikan dengan sistem microcontroller pada perikanan bagan 
tancap mampu mengatur perubahan intensitas warna cahaya secara halus 
(smooth) dan konstan, efektif dalam penangkapan ikan, dan efisien dalam 
bahan bakar minyak (BBM). 
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PENGENALAN  SISTEM REKAYASA LAMPU 
PEMIKAT IKAN PADA PERIKANAN 

 
 

A. GAMBARAN UMUM PENGENALAN SISTEM REKAYASA LAMPU 
PEMIKAT IKAN 
Perikanan bagan (lift net) terdiri dua jenis yaitu bagan tancap dan 

bagan apung, termasuk kedalam perikanan light fishing (Ayodhyoa 2001), 
dioperasikan pada waktu malam hari dengan alat bantu berupa cahaya 
dari lampu dengan sumber energi dari generator listrik (Wisudo et al. 
2002). Metode operasi penangkapan tidak berbeda dengan di daerah-
daerah yang lain. Bagan apung dan bagan tancap target tangkapan yaitu 
ikan yang memiliki sifat fototaksis positif dimana ikan tertarik dengan 
adanya rangsangan cahaya dari lampu, sehingga ikan mudah untuk 
mendekat, terkumpul dan memudahkan dalam penangkapan ikan di 
bagan.  

Pemanfaatan lampu sebagai alat bantu penangkapan ikan merupakan 
faktor terpenting dalam keberhasilan kegiatan penangkapan ikan 
menggunakan alat tangkap bagan (Sudirman dan Nessa 2011). 

Penggunaan cahaya lampu sebagai atraktor ikan dalam kegiatan 
penangkapan ikan di bagan saat ini mengalami perkembangan yang sangat 
pesat (Rudin et al. 2017). Mulai dari cahaya dari petromak berbahan bakar 
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minyak (BBM) (Fauziyah et al. 2012; Gustaman et al. 2012), mengalami 
perubahan penggunaan cahaya yaitu dari lampu neon atau Tubular Lamp 
(TL) (Mahayanti 2004; Taufiq et al. 2015; Hoffmann et al. 2018), lampu 
merkuri (Sudirman et al. 2013) dan yang terakhir perubahan penggunaan 
cahaya dari lampu Light Emitting Diode (LED) (Sulaiman et al. 2015; Thenu 
et al. 2013). Saat ini, cahaya dari LED yang banyak digunakan untuk 
menarik ikan dari jauh dan hasil tangkapan bagan sangat beragam spesies 
ikan. 

   Daya lampu yang digunakan pada beberapa pengkajian di bagan 
menggunakan cahaya lampu LED lebih besar dari 60 Watt. Menurut Arif et 
al. (2015) menyatakan LED mampu menghemat listrik hingga 85% serta 
memiliki umur teknis yang panjang 15.000 jam (5.2 tahun). Lampu LED 
dengan menghasilkan warna cahaya tunggal mampu meningkatkan hasil 
tangkapan ikan dan efisiensi penggunaan bahan bakar (Susanto et al. 
2017). Sehingga banyak yang melakukan pengkajian di bagan tancap 
maupun bagan apung menggunakan cahaya LED dengan warna yang 
berbeda-beda.  

Warna cahaya yang banyak digunakan yaitu warna cahaya merah, biru, 
hijau dan putih dari lampu LED yang digunakan di bagan. Warna cahaya 
dapat mempengaruhi pergerakan ikan dan keberadaan ikan. Menurut 
Herring et al. (1990) pada retina ikan terdapat tiga macam reseptor yaitu 
reseptor biru, hijau, dan merah, dimana setiap reseptor menyerap satu 
dari tiga warna. Beberapa peneliti telah melakukan pengkajian mengenai 
penggunaan lampu LED dengan warna cahaya yang berbeda pada alat 
tangkap bagan tancap sebagai pemikat ikan. Menurut Brown dan Rengi 
(2014) dengan perbandingan hasil tangkapan bagan dengan menggunakan 
tiga warna cahaya lampu LED warna biru, kuning dan petromak di Kab. 
Lingga. Loupatty (2012) menyimpulkan beberapa warna cahaya lampu 
memberikan pengaruh yang berbeda terhadap hasil tangkapan.  

Penggunaan warna cahaya di bagan yang telah dilakukan, hanya 
melihat dari hasil tangkapan ikan dan konsumsi energi yang dibutuhkan 
selama mengoperasikan bagan. Selama ini aspek tingkah laku ikan yang 
terjadi dibawah bagan dikesampingkan, sehingga data mengenai tingkah 
laku ikan tidak ada. Perubahan intensitas cahaya dan pergantian lampu 
pada bagan, dilakukan secara manual menggunakan saklar (Sulaiman et al. 
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2015), mini circuit breaker (MCB) atau pun menggunakan dimmer dengan 
memutar potensiometer (Taufiq et al. 2015), sehingga menyebabkan 
perubahan pergerakan ikan menjauh, dikarenakan perubahan intensitas 
cahaya tersebut belum halus dan tidak konsisten. 

Pengembangan teknologi dan inovasi baru dari lampu untuk pemikat 
ikan di bagan menggunakan jenis lampu High Power LED (HPL) dengan 
warna cahaya Red, Green dan Blue (RGB), disebut dengan nama LED-RGB 
dan kontrol intensitas cahaya berbasis microcontroller ATMega328 untuk 
mengatur sinyal panjang gelombang, disebut sistem Pulse Width 
Modulation (PWM), sehingga menghasilkan perubahan intensitas cahaya 
tinggi ke rendah secara halus. Kehadiran inovasi lampu LED-RGB dengan 
kontrol intensitas cahaya secara halus. Lampu LED-RGB dilengkapi dengan 
reflektor dengan bahan stenlis. Lampu dengan reflektor banyak yang 
digunakan diantaranya penggunaan tudung untuk pemusatan cahaya 
petromak dengan mengoperasikan tiga jenis reflektor (Puspito 2012), 
penguatan cahaya menggunakan reflektor (Ahmad et al. 2013), modifikasi 
3 jenis tudung petromaks yaitu 90o, 105o, 120o (Thenu 2014; Fauziyah et al. 
2012). 

Penggunaan lampu LED-RGB dengan kontrol intensitas cahaya 
menggunakan sistem PWM terhadap respons ikan pototaksis positif dapat 
mempengaruhi tingkah laku ikan, sehingga perlu diketahui mengenai 
tingkah laku ikan yang terjadi dengan alat hidroakustik. Kebutuhan energi 
untuk menyalakan lampu LED-RGB selama pengoperasian bagan tancap 
dan hasil tangkapan ikan merupakan penentu keberhasilan dari cahaya 
LED-RGB. Karakteristik cahaya LED-RGB merupakan dasar dalam 
menentukan penggunaan cahaya di bagan tancap. 

Pengamatan tingkah laku ikan merupakan dasar dari pengkajian ini 
dengan metode eksperimental fishing yang menggunakan alat 
hidroakustik. Hidroakustik merupakan salah satu metode deteksi bawah 
air yang tepat untuk melakukan pendugaan stock ikan, dan dibantu 
peralatan transduser akustik jenis single beam. Hidroakustik single beam 
dapat membedakan objek seperti ikan, rumput laut, dan dasar perairan 
dengan mengembangkan nilai algoritma (Manik et al. 2014), secara real 
time, in-situ, tidak merusak bahkan mengganggu objek yang diteliti 
(Penggabean 2011). 
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Penggunaan hidroakustik di bagan tancap memudahkan untuk 
mengetahui pergerakan ikan di dalam air, dan untuk menentukan waktu 
penarikan jaring (hauling) yang tepat (Sudirman 2013). Sistem kerja 
metode hidroakustik menghasilkan gelombang suara dalam bentuk gema 
(echo) yang dapat dianalisis lebih lanjut (Pujiyati 2008). Informasi tersebut 
dapat memberikan gambaran akurat tentang kondisi in-situ potensi 
sumberdaya ikan (Achmadi et al. 2014). Metode hidroakustik untuk 
mengetahui tingkah laku ikan telah dilakukan oleh beberapa peneliti, 
antara lain: Sulaiman et al. (2006) dengan judul akustik dalam studi 
tingkah laku ikan dengan alat bantu cahaya di bagan rambo.  

Berdasarkan pada pengkajian Kurnia et al. (2015); Brown dan Rengi 
(2014) menggunakan hidroakustik untuk mengestimasi kelimpahan ikan 
mendatangi sumber cahaya sehingga dapat diketahui posisi kedalaman 
ikan dan pola kedatangan ikan serta schooling. Penggunaan metode 
hidroakustik pada bagan tancap dapat meningkatkan produktivitas hasil 
tangkapan (Kurnia dan Palo 2014), seperti halnya pada bagan apung 
penggunaan alat bantu akustik juga dapat meningkatkan produktivitas 
tangkapan ikan (Kurnia et al. 2017). 

 
  



 

 

 

 
 

RANCANG BANGUN LAMPU PEMIKAT 
IKAN DENGAN WARNA LAMPU  

RGB MENGGUNAKAN JENIS  
HIGH POWER LED (HPL) 

 
 

A. PENDAHULUAN 
Cahaya lampu merupakan salah satu faktor pendukung keberhasilan 

perikanan bagan tancap (Sudirman dan Nessa, 2011). Kegunaan cahaya 
lampu pada perikanan bagan tancap untuk memikat ikan yaitu 
mengumpulkan, mendekatkan (Purbayanto et al. 2010) dan 
mengkonsentrasikan ikan (Sugandi et al. 2019) di daerah cakupan alat 
tangkap sehingga ikan lebih banyak tertangkap pada saat hauling 
(Notanubun dan Patty 2010). Intensitas cahaya lampu dapat 
mengkonsentrasikan pergerakan ikan (Notabuhun dan Patty 2010) dan 
dapat mempengaruhi tingkah laku ikan untuk mendekat (Syafri et al. 
2016). Ayodhya, 2001 menjelaskan bahwa bagan tancap dikategorikan ke 
dalam perikanan light fishing (Subani dan Barus 1989). Lampu yang 
digunakan oleh nelayan pada perikanan light fishing mulai dari kekuatan 
yang berdaya besar 1500 Watt (Wibisono and Baheramsyah, 2004) sampai 
dengan lampu berdaya kecil dan hemat energi 1 Watt (Susanto et al. 2017). 
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Cahaya lampu yang digunakan berasal dari kombinasi metal halide dan 
LED (Wibisono and Baheramsyah, 2004), petromak (Fauziyah et al. 2012), 
Tubular Lamp (TL), Compact Fluorescent Lamp (CFL), halogen, merkuri, 
LED (Thenu et al. 2013; Sulaiman et al. 2015; Taufiq et al. 2015; Satriawan 
et al. 2017; Susanto et al. 2017). Kekurangan yang ada pada perikanan 
light fishing ini adalah belum dapat mengatur intensitas cahaya dengan 
baik, sehingga kesulitan untuk mengatur intensitas cahaya dari lampu 
yang digunakan tersebut, oleh karena itu perlu adanya solusi yang tepat 
agar cahaya yang digunakan pada perikanan light fishing dapat diatur 
besar kecilnya intensitas cahaya yang dipancarkan, sebagai solusinya 
adalah menggunakan tiga buah lampu warna dasar yaitu lampu LED 
berwarna red, green dan blue (RGB), bila ketiga warna tersebut 
digabungkan akan menghasilkan warna putih (Shen et al. 2013) yang 
memungkinkan dapat diatur intensitasnya sesuai dengan yang dibutuhkan 
(Kairul 2017). Lampu yang paling sesuai untuk pengaturan intensitas 
cahaya ini adalah lampu RGB jenis high Power LED (HPL) dengan 
menggunakan tiga buah lampu berkekuatan cukup yaitu antara 0 sampai 
dengan 50 Watt (Sugandi et al. 2019). Cahaya biru, hijau dan merah, 
mudah dirangsang oleh ikan target hasil tangkapan bagan dan ikan target 
cenderung bergerak mendekat sumber cahaya tersebut (Takahasi et al. 
2018; Flare et al. 2016; Bao et al. 2014) dan Lampu LED juga memiliki 
ketahanan yang tinggi dan umur yang panjang (Isnaini et al. 2015). 

Armature (Kap lampu) dengan bentuk jangkar sebagai dudukan dari 
lampu pada perikanan light fishing beraneka ragam untuk menghasilkan 
sebaran dan intensitas cahaya yang baik, sehingga beberapa peneliti 
membuat armature sendiri, mulai dari bentuk armature yang sederhana 
hingga yang rumit agar mendapatkan sebaran dan intensitas cahaya sesuai 
dengan kondisi pada perikanan light fishing. Sebaran dan intensitas 
cahaya akan berdampak mempengaruhi tingkah laku ikan (Guttsait 2009). 
Bentuk armature yang ada dipasaran beraneka ragam, mulai yang 
bersudut 0o hingga 180o dari titik sumber cahaya lampu. Beberapa 
armature yang dibuat memiliki kekurangan yaitu kurang praktis digunakan 
oleh nelayan bagan tancap, karena bentuknya yang tidak sesuai dengan 
jenis lampu atau bentuknya yang rumit dari segi pemasangan. Dalam 
pengkajian ini ditentukan bentuk armature dengan sudut tertentu sesuai 



 

 Rancang Bangun Lampu Pemikat Ikan Dengan Warna Lampu RGB | 7 

dengan lampu LED RGB jenis HPL berdaya 50 Watt, dan mudah didapatkan 
di pasaran dengan harga murah dan terjangkau. Menurut Fauziyah et al. 
(2012) perbedaan desain sudut tudung dapat menyebabkan perbedaan 
intensitas cahaya. Penyebaran cahaya lampu LED lebih meluas ke samping 
dibanding bukan LED, dan mudah diarahkan dengan armature. 

Intensitas cahaya dari lampu, jika dipasang pada armature, secara 
langsung belum menghasilkan intensitas cahaya yang optimal, oleh karena 
itu untuk mendapatkan intensitas yang optimal perlu dilakukan modifikasi 
pada bagian tudung armature. Perubahan intensitas cahaya dari besar ke 
kecil atau sebaliknya akan mengakibatkan perubahan pada pola 
pergerakan ikan secara normal (Hoffmann et al. 2018). Peneliti 
sebelumnya dalam sistem pengaturan untuk mendapatkan cahaya dengan 
merubah atau mengganti-ganti tudung lampu (Satriawan et al. 2017). 
Pengaturan demikian memiliki kekurangan, dan akan menyulitkan bagi 
nelayan. Pengaturan yang baik untuk menghasilkan intensitas cahaya 
adalah tanpa merubah tudung armature atau tanpa membawa beberapa 
tudung untuk mendapat intensitas dan sebaran cahaya, cukup satu tudung 
atau satu armature dan yang dirubah adalah warna cahaya yang 
dipancarkan dalam bentuk energi Watt/cm2. Pada pengkajian ini yang 
dirubah adalah warna cahaya lampunya. Salah satu solusi penyelesaian 
masalah di atas adalah dengan membuat sistem Pulse Wide Modulation 
(PWM) atau pengaturan modulasi lebar pulsa (Cahyadi dan Wong 2017),  

Tujuan dari pengkajian ini merancang lampu pemikat ikan 
menggunakan lampu RGB yang terdiri dari tiga lampu dan tiga warna 
cahaya yaitu Red, Green dan Blue. Hasil dari pengkajian ini adalah pertama, 
dapat menentukan jenis LED RGB jenis HPL 50 Watt sebagai lampu 
pemikat ikan pada light fishing, kedua, dapat menentukan tata letak 
lampu LED RGB jenis HPL 50 Watt yang sesuai pada pendingin (heatsink) 
datar, ketiga, dapat menentukan dudukan lampu LED RGB jenis HPL 
(armature). 
1. Jenis Lampu RGB jenis HPL 

Warna RGB adalah sebuah model warna pokok aditif yang digunakan 
pada sistem display (Luo et al. 2015; Muthu et al., 2002). Model warna 
RGB merupakan model warna pokok aditif, yaitu warna yang dibentuk 
dengan mengkombinasikan energi cahaya ketiga warna pokok dalam 
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berbagai perbandingan (Moreno 2012; Svilainis, 2008). Penggunaan lampu 
pada light fishing menggunakan warna lampu merah, hijau, kuning, dan 
putih, yang bentuknya besar serta dayanya besar, hal ini kurang praktis, 
sebagai solusi menggunakan lampu yang praktis dengan kekuatan daya 
yang sama yaitu lampu LED jenis HPL (Wang et al. 2013)  yang mempunyai 
kekuatan maksimum 50 Watt setara dengan lampu lainnya. Penggunaan 
lampu HPL pada bagan tancap  mampu menghasilkan komposisi jenis dan 
berat hasil tangkapan lebih tinggi dibandingkan dengan lampu TL (Wang et 
al. 2013; Satriawan et al. 2017). 

 

     
Gambar  1   Lampu LED RGB jenis HPL 50 Watt 

 

 
Gambar 2   Heatsink 
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Gambar 3   Warna RGB 

 
2. Desain Konstruksi Pendingin dan Tata Letak HPL 

Dudukan HPL berupa pendingin bersirip (heatsink) dengan ukuran 
panjang lebar dan tinggi sebesar 135 x 110 x 50 mm3 dengan tinggi 4 cm. 
High Power LED (HPL) berukuran 40 x 40 mm2. Desain dan konstruksi 
untuk HPL dapat dilihat pada Gambar 5 di bawah ini. 

 

 
Gambar 4   Posisi Lampu HPL pada heatsink 
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3. Desain  Konstruksi Armature 
Armature (Kap Lampu) yang digunakan terbuat dari bahan nikel 

dengan ukuran diameter dan tinggi sebesar 320 mm dan 220 mm. Gambar 
desain dan konstruksi armature dapat dilihat pada gambar 6 di bawah ini. 
Penggunaan tudung dengan arah sebaran cahaya lampu HPL 90o 
(Satriawan et al. 2017) menghasilkan intensitas cahaya yang tinggi.  
Armature yang digunakan dalam pengkajian ini adalah armature yang 
menghasilkan sebaran cahaya 90o , ditunjukkan pada Gambar 6. 

 

 
Gambar 5   Spesifikasi Armature HPL 

 
Gambar desain penempatan HPL, heatsink pada armature terlihat 

pada gambar 7 di bawah ini. 

 
Gambar 6   Desain dan konstruksi pendingin dan armature 
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B. ANALISIS LAMPU PEMIKAT IKAN DENGAN MENGGUNAKAN 
JENIS HIGH POWER LED (HPL) 
Peletakan lampu LED jenis HPL ditempatkan pada heatsink, berukuran 

luas 11 x 8.6 cm2 dengan tinggi 4 cm, jarak HPL sangat pendek yaitu pada 
berjarak 2 mili meter antara HPL satu dan yang lainnya,  menggunakan 
kabel anti panas yaitu marine cable 3 mili X 3 NYA dengan kemampuan 
daya hantar arus 10 Ampere. Armature (Kap Lampu) yang digunakan 
terbuat dari bahan nikel dengan ukuran diameter dan tinggi sebesar 32 cm 
dan 22 cm.  

Armature yang digunakan dalam pengkajian ini adalah armature yang 
menghasilkan sebaran cahaya 120o-240o  
 

 
Gambar 7   Konstruksi heatsink dan penempatan HPL 

 
1. Konstruksi Armature 

Konstruksi untuk menempatkan HPL dan heatsink adalah pada 
armature yang sudah tersedia dipasaran, dan secara umum banyak 
digunakan dalam kehidupan sehari hari. 

 

 
Gambar 8   Armature HPL RGB 
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Cahaya dalam perikanan bagan merupakan  salah satu alat bantu yang 
menentukan keberhasilan dalam penangkapan ikan. Jenis lampu yang 
digunakan pada umumnya adalah neon, merkuri dan halogen dan terakhir 
yang sedang berkembang adalah penggunaan lampu dengan LED (Wang et 
al. 2017).  

Peletakan lampu LED jenis HPL ditempatkan pada heatsink , berukuran 
luas 11 x 8,6 cm2 dengan tinggi 3 cm, jarak HPL sangat pendek yaitu pada 
berjarak 2 mili meter antara HPL satu dan yang lainnya,  menggunakan 
kabel anti panas yaitu marine cable 3 mili X 3 NYA dengan kemampuan 
daya hantar arus 10 Ampere. Susunan ini merupakan susunan lampu yang 
memadai dan sesuai dengan susunan untuk tiga buah lampu warna dasar 
red, green dan blue dasar (Hsieh et al. 2009; Castège et al. 2013; Shen et al. 
2016). 

Sebaran cahaya LED akan maksimal dengan cara pengaturan tudung 
lampu yaitu dengan cara mengatur sudut tudung atau dengan cara 
mengganti-ganti tudung sesuai dengan jenis lampu. Pengkajian ini 
menggunakan lampu LED jenis HPL dengan armature yang mempunyai 
sudut sebaran cahaya 90o. Penggunaan tudung lampu pada perikanan 
bagan akan mengalami maksimum jika lampu diletakan di tengah 
armature dan membentuk sebaran 90o (Shen et al. 2016; Satriawan et al. 
2017). Hal ini disebabkan karena tudung dapat memfokuskan cahaya ke 
arah bawah dan mengurangi banyaknya cahaya yang menyebar di luar 
kerangka alat tangkap (Notabuhun dan Patty 2010). Armature ini banyak 
dijual di toko listrik dengan harga murah, sehingga nelayan tidak akan 
mengalami kesulitan dalam penggantian jangkar atau pun pemasangan 
heatsink dan HPL.  
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C. RANGKUMAN MATERI 
1. Peletakan lampu LED jenis HPL ditempatkan pada heatsink, berukuran 

luas 11 x 8.6 cm2 dengan tinggi 4 cm, jarak HPL sangat pendek yaitu 
pada berjarak 2 mili meter antara HPL satu dan yang lainnya,  
menggunakan kabel anti panas yaitu marine cable 3 mili X 3 NYA 
dengan kemampuan daya hantar arus 10 Ampere. 

2. Armature (Kap lampu) yang digunakan terbuat dari bahan nikel 
dengan ukuran diameter dan tinggi sebesar 32 cm dan 22 cm.  

3. Armature yang digunakan dalam pengkajian ini adalah armature yang 
menghasilkan sebaran cahaya 120o-240o  
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RANCANG BANGUN SISTEM DAN 
KONSTRUKSI KONTROL INTENSITAS CAHAYA 
BERBASIS MICROCONTROLLER ATMEGA 328 

  
 

A. PENDAHULUAN 
Perkembangan dan rekayasa teknologi menciptakan suatu kemudahan 

untuk melakukan kegiatan usaha, khususnya kegiatan usaha penangkapan 
ikan, salah satu dari usaha perikanan tangkap yaitu perikanan bagan yang 
menggunakan alat bantu teknologi cahaya, yang saat ini teknologi cahaya 
dari lampu terus mengalami perkembangan dan baru-baru ini, 
menggunakan intensitas cahaya untuk menarik ikan sampai penarikan 
jaring (Sugandi 2019). Penggunaan intensitas cahaya dapat dihasilkan 
dengan berbagai macam pengaturan yaitu pengaturan pergantian empat 
warna cahaya dengan menggunakan saklar (Sulaiman et al. 2015), 
penggantian warna cahaya menggunakan dimmer (Taufiq et al. 2015), 
pengaturan menggunakan tudung (Satriawan et al. 2017). Pengaturan 
intensitas cahaya diatas masih memiliki kekurangan diantaranya 
pengaturan tidak bekerja secara sistematis atau bekerja secara manual. 
Sistem manual dengan menggunakan saklar, MCB, dan dimmer masih 
berpengaruh pada ikan, yaitu saat pergantian cahaya dilakukan 
mengakibatkan ikan yang berada disekitar lampu menjadi terkejut dan 
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keluar dari catchable area. Salah satu solusinya adalah pengaturan dengan 
cara sistematis dan otomatis, sehingga pengaturan dilakukan secara 
smooth, ikan yang berada disekitar catchcable area tidak terkejut dan 
tetap pada daerah yang mendapatkan cahaya.  

Penggunaan intensitas cahaya yang dilakukan oleh nelayan dengan 
mengatur intensitas cahaya secara manual dan cukup sederhana untuk 
diimplementasikan ke lapangan. Teknologi pengaturan intensitas cahaya 
dari jenis lampu berbeda yang diimplementasikan selama ini, tidak melihat 
aspek reaksi ikan yang terjadi saat dilakukan pengaturan intensitas cahaya. 
Maka diperlukan suatu inovasi teknologi yang mampu mengatur intensitas 
cahaya yang konsisten menggunakan berkali-kali yang tepat guna. 
Pengaturan intensitas cahaya secara smooth dapat digunakan pada saat 
kapanpun dengan sistem pengaturan yang sama.  

Desain hardware ini, dibuat untuk simulasi sebelum pembuatan 
rangkaian yang sebenarnya, dengan rangkaian yang benar secara simulasi 
maka untuk direalisasikan ke dalam bentuk rangkaian yang sebenarnya 
akan bekerja dengan error yang sangat kecil, sehingga keberhasilan 
pembuatan rangkaian yang sebenarnya bisa mencapai 99% bekerja 
dengan normal. Dalam desain rangkaian ini, dapat mengukur input dengan 
indikator LED dan LCD sedangkan untuk mengukur output dengan 
menggunakan indikator oscilloscope digital. 

Rancang bangun sistem pengaturan intensitas cahaya secara semut 
bertujuan menjaga kawanan ikan terfokus disekitar bagan dan dapat 
dikendalikan dengan memainkan nilai intensitas dan kontrol intensitas 
cahaya. Merancang sistem peredupan berbasis microcontroller ATMega 
128 untuk mengatur sinyal panjang gelombang disebut sistem Pulse Width 
Modulation (PWM), sehingga menghasilkan perubahan intensitas cahaya 
tinggi ke rendah secahaya halus. Kehadiran inovasi lampu LED-RGB dengan 
kontrol intensitas cahaya secara halus. Lampu LED-RGB dilengkapi dengan 
reflektor dengan bahan stenlis. Lampu dengan reflektor banyak yang 
digunakan diantaranya penggunaan tudung untuk pemusatan cahaya 
petromak dengan mengoperasikan tiga jenis reflektor (Puspito 2012), 
penguatan cahaya menggunakan reflektor (Ahmad et al., 2013), modifikasi 
3 jenis tudung petromaks yaitu 90o, 105o, 120o (Fauziyah et al. 2012). 
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Tujuan dari pengkajian ini adalah merancang bangun sistem dan desain 
kontruksi kontrol intensitas cahaya berbasis microcontroller ATMega 328. 

Desain dan konstruksi LED pemikat ikan, ada yang berupa pengaturan 
tudung (Fauziyah et al. 2012), bentuk lampu dalam tabung, menggunakan 
panci, menggunakan baskom. Masalah yang timbul dalam desain dan 
konstruksi LED ini adalah bentuk dari dudukan lampu atau armature 
lampu yang harus disesuaikan dengan intensitas cahaya dan sebaran 
cahaya lampu yang dimiliki oleh LED. Jika penempatan LED pada armature 
ini tidak optimal maka akan menghasilkan sebaran cahaya dan intensitas 
cahaya yang tidak optimal. Dalam desain dan konstruksi di atas 
menggunakan LED jenis super bright, sedangkan dalam pengkajian ini 
menggunakan LED jenis HPL (High Power LED). Dalam pengkajian ini 
membuat desain dan konstruksi HPL untuk pemikat ikan agar sebaran 
cahaya dan intensitas cahaya menjadi optimal. 
1. Alat dan Bahan 

Peralatan yang digunakan merupakan peralatan pendukung dalam 
pembuatan rancang bangun alat kontrol intensitas cahaya. Peralatan 
pendukung ini merupakan satu unit tools set untuk pembuatan rangkaian 
dan pada printed circuit board (PCB).  Bahan yang dimaksud dalam 
pengkajian ini adalah komponen komponen yang digunakan untuk 
membuat alat kontrol intensitas cahaya. 

Alat dan bahan yang digunakan pada rancang bangun sistem kontrol 
intensitas cahaya, dilihat pada Tabel 5 dan Tabel 5. 

 
Tabel 1    

Alat dan fungsi 

No Alat Fungsi 

1 Multitester Mengukur koneksi, Arus, dan Tegangan 

2 Watt Digital meter  Mengukur Watt beban 

3 Solder Menyambungkan komponen dan cable 
jumper 

4 Tinol Pelekat Komponen 

5 Arpush Pembersih Tinol pada solder 

6 Cutter Plier Memotong kaki komponen dan cable 
jumper 
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7 Long Plier Memasang komponen pada breadboard 

8 Combination Plier Memasang Komponen 

9 Kaca Pembesar Melihat sambungan komponen 

10 Laptop Membuat program bahasa C 

11 Proteus Membuat Rangkaian 

12 Arduino Ide Membuat program dan transfer program 

13 Osciloscope Digital Melihat sinyal PWM 

14 Lux Meter Mengukur terang gelap LED HPL 

 
Tabel 2    

Bahan dan Fungsi 

No Bahan Fungsi 

1 Push Button Switch Triger input PWM  

2 IC Atmega 328 Proses Data 

3 Capacitor 22 nP Pengisian dan pengosongan 
muatan listrik pada sistem 
clock Pulse 

4 Xtall 1600MHz Pembentuk Pulse 

5 LED merah 1 Watt Indikator sinyal 

6 LED hijau 1 Watt Indikator sinyal 

7 LED biru 1 Watt Indikator sinyal 

8 Optocoupler Interfacing antara kontrol dan 
HPL 

9 HPL merah 50 Watt Beban Red Sistem Kontrol 
PWM 

10 HPL hijau 50 Watt Beban Green Sistem Kontrol 
PWM 

11 HPL biru 50 Watt Beban Blue Sistem Kontrol 
PWM 

12 Transistor  Driver sinyal PWM dari OC 

13 Resistor 330 Ω/1 Watt Proteksi LED dan Reset  

14 Resistor 20 Ω/20 Watt Proteksi Beban (LED HPL) 

15 Power Supply 10 Amper Sumber Tegangan LED HPL 

16 Jumper Cable Penghubung 
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17 Aklirik 5 mm Dasar peletakan breadboard 
dan komponen 

18 Breadboard Tempat diletakkan komponen 

 
2. Pengumpulan data arus, tegangan, daya 

Pengumpulan data pada rancang bangun lampu LED-RGB dengan cara 
pengukuran langsung. Metode yang digunakan pada pengkajian ini adalah 
metode eksperimen labolatorium. 

Pengumpulan data pada rancang bangun sistem dan alat kontrol 
intensitas cahaya lampu LED-RGB yang pertama dilakukan pengukuran. 
Blok diagam pengukuran dapat di lihat pada Gambar 10. 

 
Regulator Voltage 

500VA
Driver LED 

50 W
Ampere 
Meter

Resistor 
10 Ohm/20 W

HPL 
50 W

Volt Meter

Watt Meter

 
Gambar 9 Blok diagram pengukuran arus, tegangan daya dan intensitas cahaya 

 

 
Gambar 10 Rangkaian percobaan menghitung arus, tegangan, dan daya LED 

HPL 
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Gambar 11 merupakan susunan alat ukur dengan titik rangkaian yang 
harus dilakukan untuk mengukur nilai arus, tegangan, dan daya dari 
masing-masing LED RGB. 

 
3. Desain dan konstruksi Kotak Kontrol 

Bahan kotak kontrol terbuat dari plat baja dengan ketebalan 0,5 mm. 
Ukuran  kotak kontrol panjang, lebar dan tinggi sebesar  120 x 200 x 120 
mm3.  Ukuran dari kotak kontrol ini telah disesuaikan dengan besar kit 
rangkaian pada printed circuit board (PCB) yang direncanakan dan besar 
power supply penyedia sumber tenganan DC. Pada kotak kontrol ini terdiri 
dari LCD, Volt Meter, tombol PWM dan tombol ON-OFF. Sepuluh tombol 
berpasangan yaitu 5 pasang tombol atas dan tombol bawah (pasangan 
tombol adalah 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10. LCD berfungsi untuk menampilkan 
tingkatan PWM merah, hijau dan biru, Volt meter untuk pembacaan 
tegangan, dan Saklar ON-OFF untuk memutus dan mengalirkan daya listrik. 
Desain kontrol PWM dapat dilihat pada Gambar 12 di bawah ini. 

 
Gambar 11 Desain Kotak Kontrol 

 
Pengumpulan data pengukuran untuk karakteristik lampu LED RGB 

jenis HPL dilakukan dengan cara pengukuran pada komponen HPL dengan 
menggunakan alat ukur Ampere, Volt meter dan Watt meter. Rangkaian 
yang digunakan terlihat pada Gambar 11 dan 13 di atas. Hukum yang 
berlaku dalam melakukan pengumpulan data tersebut menggunakan 
hukum yang berlaku pada rangkaian listrik terutama hukum Ohm, Voltage 
devider dan formula Daya listrik. 
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Hukum Ohm banyak digunakan pada rangkaian dasar kelistrikan yang 
dinyatakan dengan rumus sebagai berikut : 

 

𝑅 =
𝑉

𝐼
 

 

 
Gambar 12 Arus yang keluar melalui LED 

 
 
Menentukan Resistor dan Daya HPL dengan Vs menggunakan accu. 

(Taufiq et al. 2015) : 

𝑅 =
𝑉𝑎𝑐𝑐𝑢 − 𝑉𝐿𝐸𝐷

𝐼𝐿𝐸𝐷
= 𝑂ℎ𝑚 

 

𝐼𝐿𝐸𝐷 =
𝑉𝑎𝑐𝑐𝑢 − 𝑉𝐿𝐸𝐷

𝑅
= 𝐴𝑚𝑝𝑒𝑟𝑒 

 
𝐼𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐻𝑃𝐿 𝑥 𝐼𝐿𝐸𝐷 = 𝐴𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 

 
𝑃𝐿𝐸𝐷 = 𝑉𝐿𝐸𝐷 𝑥 𝐼𝐿𝐸𝐷 = 𝑊𝑎𝑡𝑡 

 
𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑃𝑙𝑒𝑑   𝑥 𝐼𝐿𝐸𝐷 = 𝑊𝐿𝐸𝐷 
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Keterangan : 
R= Tahanan (Ω) 
Vaccu= Tegangan Sumber (V) 
VLED= Tegangan HPL (V) 
ILED= Arus HPL (A) 
PLED= Daya LED (W) 
 
Besar daya listrik yang mengalir melalui resistor dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus daya listrik : 
𝑃 = 𝐼2𝑥 𝑅  
Keterangan : 
P = Daya pada resistor (Watt) 
IL= Arus yang mengalir melalui resistor (Ampere) 
R = Nilai Resistor (Ohm) 
 
Tujuan dari pengkajian ini adalah merancang bangun sistem dan 

desain kontruksi kontrol intensitas cahaya berbasis microcontroller 
ATMega 328. 

 
4. Perancangan Perangkat Keras 

Perancangan perangkat keras meliputi rangkaian input, proses dan 
output. Input perangkat keras berupa saklar push button, output 
perangkat keras berupa pengaturan intensitas cahaya high power led 
(HPL), sedangkan bagian proses merupakan perancangan rangkaian sistem 
minimum ATMega328, yang terdiri dari Rangkaian reset, rangkaian clock, 
LED indikator, rangkaian interface, dan rangkaian driver. Diagram blok 
desain kontrol HPL pemikat ikan dengan sistem PWM dapat dilihat pada 
Gambar 14 di bawah ini. 

  



 

 Rancang Bangun Sistem dan Konstruksi Kontrol Intensitas Cahaya | 23 

Input

Proses

Output

Saklar Push 

Button 

Mode Minimum 

Mikrokontroler

HPL

Oscilator Cristal

Atmega 328

LED indikator

Interface

Driver

Power Supply 2

Power Supply 1

LCD

 
Gambar 13 Diagram blok disain rangkaian kontrol HPL dengan sistem PWM 

 
Mode minimum dalam sistem kontrol adalah bagian utama yang dapat 

bekerja untuk menghasilkan pulsa. 
 

 
Gambar 14 Mode Minimum ATMega328 

 
Microcontroller adalah satu unit alat kendali yang terdiri dari 

komponen utama berupa IC ATMega 328, modbus untuk transfer data 
program, jack power supply dan pin input output yang berjumlah 20 I/O. 
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Proses pembuatan sistem kontrol dimulai dengan penataan bagian input 
yang terdiri dari 10 push button,  sedangkan bagian proses pada 
microcontroller terdiri dari Xtall 16 000 MHz dan kapasitor 22 pF, 
dilengkapi dengan reset seperti pada gambar di atas. Penanda sistem 
bekerja jika lampu indikator berupa LED RGB menyala. Pada bagian output 
dipasang optocoupler OC817 dan transistor TIP 42 yang dihubungkan 
dengan HPL.  

Gambar 16 merupakan program cara kerja dari sistem kontrol sistem 
PWM dengan tiga lampu yaitu merah, hijau dan biru yang dapat diatur 
sesuai dengan input yang diberikan pada masing-masing lampu LED. 

 

Mulai

Pilih LED 

R, G, B

Pilih R

LED B ON

5, 10, 15, ...250

LED R ON

5, 10, 15, ...250

LED G ON

               

Stop

Pilih G

Pilih B

LED R ON

PWM

LED G ON

PWM

LED B ON

PWM

LED RGB ON 

Kombinasi 

PWM

 
Gambar 15 Flowchart Program 

 
Sistem kerja dari kontrol pemikat ikan adalah pertama, dimulai 

dengan menyalakan sistem dengan memberikan sumber tegangan searah 
(DC), kedua memilih tombol LED RGB yang akan diaktifkan, dalam 
pemilihan ini, dapat memilih satu LED, dua LED atau tiga LED secara 
bersama sama. Ketiga, setelah memilih LED, selanjutnya menyalakan 
masing-masing LED yang dipilih dengan memberikan pulsa PWM mulai 
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dari 5, 10, 15, …250. Ke empat, setelah pulsa PWM diberikan maka 
masing-masing LED akan menyala dengan PWM sesuai dengan yang 
diberikan. Terakhir, ketiga lampu LED RGB menyala bersama sama. Sistem 
penyalaan ini berlaku untuk sistem peredupan ketiga lampu tersebut. 
Penggunaan lampu LED dengan microcontroller sebagai alat kendali on off 
digunakan pada perikanan bagan tancap  (Hatata and Kandil, 2015)(Xu et 
al. 2004).  Sistem PWM dapat bekerja sebagai pengontrol on dan off 
(Mukherjee et al. 2013; Dehkhoda et al. 2018; Nakamura et al. 2006). 
Berikut adalah pengertian tentang PWM secara singkat. 
 

 
Gambar 16 PWM dengan kondisi tinggi 5 Volt dan rendah 0 Volt 

 
𝑇𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑇𝑜𝑛 + 𝑇𝑜𝑓𝑓 

 

𝐷 =
𝑇𝑜𝑛

𝑇𝑜𝑛+𝑇𝑜𝑓𝑓
=

𝑇𝑜𝑛

𝑇𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
       

 

𝑉𝑖𝑛 =
(𝑇𝑒𝑔𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 ℎ𝑖𝑔ℎ 𝑥  𝑇𝑜𝑛) + (𝑇𝑒𝑔𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑙𝑜𝑤 𝑥 𝑇𝑜𝑓𝑓)

𝑇𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
            

 
𝑉𝑜𝑢𝑡 = 𝐷 𝑥 𝑉𝑖𝑛 

 

𝑉𝑜𝑢𝑡 =
𝑇𝑜𝑛

𝑇𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 𝑋 𝑉𝑖𝑛 

 
Ton = waktu pulsa bernilai tinggi (detik) 
Toff = waktu pulsa bernilai rendah (detik) 
Ttotal= waktu satu siklus (detik) 
D= Siklus kerja atau duty cycle (D) 
Vin= Tegangan masukan (Volt) 
Vout= Tegangan keluaran (Volt) 
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Bagian sistem kontrol pada sistem pemikat ikan ini di desain dengan 
menggunakan software proteus. Software proteus banyak digunakan para 
engineer untuk melakukan percobaan berbagai rangkaian elektronika, 
karena hasilnya cukup akurat. Dalam desain rangkaian kontrol ini telah 
dilengkapi dengan osciloscope digital.  Dalam perencanaan sistem kontrol 
ini, dibuat rangkaian seperti ditunjukkan pada Gambar 18 di bawah ini. 

 

 
Gambar 17 Desain Rangkaian Sistem Kontrol HPL pemikat Ikan 

 
Gambar diatas memperlihatkan bagian microcontroller, push button, 

indikator RGB,  LCD dan Osciloscope digital 
 

 
Gambar 18 Rangkaian Driver PWM 
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Keterangan : 
D1,2,3 = Dioda 
Q1,2,3 = Transistor 
R1,2,3 = Resistor 
C = Kolektor 
E = Emitor 
A = Anoda 
K= Katoda 
 

5. Desain Software 
Desain program menggunakan bahasa C, dengan menggunakan 

software Arduino ide. Seperti ditunjukkan pada Gambar 20 di bawah ini. 
 

 
 

a) Program input output,  b) Program proses pergantian warna 
Gambar 19 Desain software 

 

B. ANALISIS SISTEM DAN KONSTRUKSI KONTROL INTENSITAS 
CAHAYA 
Hasil dari pengkajian adalah sebuah sistem kontrol untuk mengatur 

intensitas cahaya dengan sistem PWM berbasis microcontroller 
ATMEGA328, ditunjukkan pada gambar dibawah ini. 
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A   B   C 

Gambar 20 Rangkaian sistem kontrol Lampu LED RGB jenis HPL. 

 
Keterangan: 

a) keadaan standby  
b) Keadaan Bekerja  
c) Kotak kontrol 

 

 
 

 
Gambar 21 Sinyal PWM pada Biru 25 PWM – Hijau 255 PWM 

 
Pengukuran arus, tegangan dan daya pada LED HPL-RGB adalah untuk 

menentukan kerja optimal dari komponen sesuai dengan pemberian 
sumber tegangan.  
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Gambar 22 Arus LED HPL 

 
Pada Gambar 23 di atas berdasarkan uji coba labolatorium bahwa nilai 

arus minimum untuk LED HPL Red, Green, dan Blue masing-masing 
sebesar 50 mA, 20 mA, dan 20 mA dan nilai arus maksimum RGB sebesar 
91 mA, 89 mA, 90 mA, sedang untuk perpaduan tiga lampu RGB batas 
minimum arus sebesar 50 mA dan maksimum arus 93 mA. 

 

 
Gambar 23 Tegangan LED HPL 

 
Pada Gambar 24 di atas berdasarkan uji coba labolatorium bahwa nilai 

tegangan minimum untuk LED HPL Red, Green, dan Blue masing-masing 
sebesar 23.83 VDC, 30.69 VDC, dan 29.95 VDC dan nilai tegangan maksimum 
RGB sebesar 28.47 Volt, 42.89 Volt, dan 42 Volt, sedang untuk perpaduan 
tiga lampu RGB batas minimum tegangan sebesar 23.37 V dan maksimum 
tegangan 27.46 V. 
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Gambar 24 Daya LED HPL 

 
Pada Gambar 25 di atas berdasarkan uji coba labolatorium bahwa nilai 

daya minimum untuk LED HPL Red, Green, dan Blue masing-masing 
sebesar 11.6 Watt, 6.1 Watt, dan 5.9 Watt, dan nilai daya maksimum RGB 
sebesar 25.9 Watt, 38.2 Watt, dan 37.78 watt, sedangkan untuk 
perpaduan tiga lampu RGB batas minimum daya sebesar 11.6 Watt dan 
maksimum tegangan 25.5 Watt. 

 

 
Gambar 25 Intensitas Cahaya 

 
Pada Gambar 26 di atas berdasarkan uji coba labolatorium bahwa nilai 

intensitas cahaya minimum untuk LED HPL Red, Green, dan Blue masing-
masing sebesar 233 Lux, 30.69 Lux, dan 86 Lux, dan nilai intensitas cahaya 
maksimum RGB sebesar 389 Lux, 430 Lux, dan 353 Lux, sedangkan untuk 
perpaduan tiga lampu RGB batas minimum intensitas cahaya sebesar 197 
Lux dan maksimum tegangan 422 Lux. 
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Rekayasa pengembangan lampu LED RGB pemikat ikan ini 
menitikberatkan pada rekayasa sistem pencahayaan dengan sistem 
modulasi lebar pulsa sehingga dapat menghasilkan intensitas warna yang 
berbeda beda.  

Pada Gambar 24 di atas berdasarkan uji coba labolatorium bahwa nilai 
arus minimum untuk LED HPL Red, Green, dan Blue masing-masing 
sebesar 50 mA, 20 mA, dan 20 mA dan nilai arus maksimum RGB sebesar 
91 mA, 89 mA, 90 mA, sedang untuk perpaduan tiga lampu RGB batas 
minimum arus sebesarn 50 mA dan maksimum arus 93 mA. 

Pada Gambar 25 di atas berdasarkan uji coba labolatorium bahwa nilai 
tegangan minimum untuk LED HPL Red, Green, dan Blue masing-masing 
sebesar 23.83 VDC, 30.69 VDC, dan 29.95 VDC dan nilai tegangan 
maksimum RGB sebesar 28.47 Volt, 42.89 Volt, dan 42 Volt, sedang untuk 
perpaduan tiga lampu RGB batas minimum tegangan sebesar 23.37 V dan 
maksimum tegangan 27.46 V. 

Pada Gambar 26 di atas berdasarkan uji coba labolatorium bahwa nilai 
daya minimum untuk LED HPL Red, Green, dan Blue masing-masing 
sebesar 11.6 Watt, 6.1 Watt, dan 5.9 Watt, dan nilai daya maksimum RGB 
sebesar 25.9 Watt, 38.2 Watt, dan 37.78 watt, sedangkan untuk 
perpaduan tiga lampu RGB batas minimum daya sebesar 11.6 Watt dan 
maksimum tegangan 25.5 Watt. 

Berdasarkan uji coba labolatorium bahwa nilai intensitas cahaya 
minimum untuk LED HPL Red, Green, dan Blue masing-masing sebesar 233 
Lux, 30.69 Lux, dan 86 Lux, dan nilai intensitas cahaya maksimum RGB 
sebesar 389 Lux, 430 Lux, dan 353 Lux, sedangkan untuk perpaduan tiga 
lampu RGB batas minimum intensitas cahaya sebesar 197 Lux dan 
maksimum tegangan 422 Lux. 

Pada Gambar  21 sistem kontrol terdiri dari bagian input berupa push 
button switch (PBS) 10 buah atau 5 pasang berfungsi untuk memberikan 
trigger pulsa, dilengkapi dengan lampu LED  indikator input (LLII) sebagai 
pengendali triger pemberian pulsa, jika PBS aktif maka LLII akan aktif, jika 
PBS aktif dan LLII tidak aktif, maka terjadi error atau disconections circuit. 
Sistem Input yang digunakan sudah memadai karena ada indikator 
pengontrolnya berupa LLII. PBS dapat bekerja untuk menyalakan secara 
halus dari keadaan OFF menjadi keadaan ON, atau sebaliknya. Selain 
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dapat menyalakan dan meredupkan, fungsi PBS dapat menyalakan RGB 
pada keadaan ON maksimal dan dapat di OFF sekaligus. 

Bagian proses terjadi pada mode minimum ATMEGA 328 merupakan 
bagian microcontroller yang berfungsi memproses sinyal yang di-triger 
dari bagian input yaitu PBS. Dalam mode minimum ini terdapat komponen 
yang dirangkai menjadi satu unit yaitu XTAL, kapasitor 22 pF, resistor 330 
Ω, IC 7805, dan saklar reset, dilengkapi MOBUS sebagai interface untuk 
memasukan program C dan terminal Jack DC untuk sumber tegangan. 
Mode minimum ini bekerja pada tegangan 5 Volt DC, dan dapat diberikan 
tegangan input antara 5 sampai dengan 12 Volt DC. Mode minimum akan 
aman karena terdapat IC regulator 7805 sebagai penstabil tegangan. 
Mode minimum ini memiliki 20 pin input/output berupa data, analog dan 
digital serta PWM. 

Bagian output berupa keluar gelombang PWM satu periode penuh 
berupa gelombang kotak berulang. Gelombang yang dihasilkan atau sinyal 
output tidak dapat terlihat, namun dapat dilihat melalui lampu LED 
indikator output (LLIO). Sinyal output ini merupakan sinyal PWM yang 
dikeluarkan oleh mode minimum melalui LLIO dan Optocoupler (OC) serta 
transistor driver. Sinyal PWM dapat dilihat menggunakan Osciloscope 
digital, pengaturan PWM.  dapat terlihat perbedaannya berdasarkan triger 
pulsa yang diberikan. Triger pulsa yang diberikan mulai dari 0 sampai 
dengan 255. Bagian output dilengkapi dengan driver transistor untuk 
menguatkan besar PWM yang akan diberikan kepada lampu LED RGB 50 
Watt. Jumlah keseluruhan Watt untuk lampu RGB secara maksimal 
sebesar 150 Watt, karena rangkaian tersusun secara paralel (Sumardi et al. 
2019a). 

Sumber tegangan atau power supply (PS) yang diberikan dalam sistem 
kontrol terdapat dua buah, yaitu PS untuk mode minimum dan PS untuk 
lampu LED RGB. PS mode minimum sebesar 12 Volt DC dan PS untuk 
lampu LED RGB jenis HPL antara 0 sampai dengan 40 Volt DC. 

Berdasarkan uji coba labolatorium bahwa nilai intensitas cahaya 
minimum untuk LED HPL Red, Green, dan Blue masing-masing sebesar 233 
Lux, 30.69 Lux, dan 86 Lux, dan nilai intensitas cahaya maksimum RGB 
sebesar 389 Lux, 430 Lux, dan 353 Lux, sedangkan untuk perpaduan tiga 
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lampu RGB batas minimum intensitas cahaya sebesar 197 Lux dan 
maksimum tegangan 422 Lux. 
 

Tabel 6    
Uji coba input dan ouput panel kontrol 

 

C. RANGKUMAN MATERI 
Sistem berjalan dengan normal dengan di uji coba  menggunakan 

software arduino ide dan program bahasa C, serta divisualisasikan dengan 
menggunakan software proteus. Bahwa dengan sistem PWM lampu HPL 
dapat diatur besar intensitas cahaya secara optimal, mulai dari cahaya 
redup sampai dengan terang atau pun sebaliknya, dengan demikian tidak 
perlu merubah-rubah tudung, tapi cukup merubah nilai PWM pada sistem 
kontrol. Sistem kontrol dengan PWM pada lampu pemikat ikan dapat 
menghasilkan spektrum intensitas cahaya. 
  

Push Button 
Switchs 

LED 
Red 
 

LED  
Green 
 

LED  
Blue 
 

1 On On On On 

2 Off Off Off Off 

3 On  On Off Off 

4 Off Off Off Off 

5 On Off On Off 

6 Off Off Off Off 

7 On Off Off On 

8 Off Off Off Off 

9 On On On On 

10 Off Off Off Off 
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MENENTUKAN KARAKTERISTIK LAMPU 
LED-RGB DENGAN INTENSITAS CAHAYA 

PWM YANG BERBEDA 
 
 

A. PENDAHULUAN 
Pencahayaan yang berasal dari lampu mempunyai intensitas cahaya 

yang berbeda pada masing-masing sudut penyebaran, komposisi spektral, 
arah dan panjang gelombang. Cahaya lampu merupakan salah satu faktor 
penentu keberhasilan dalam kegiatan usaha penangkapan ikan perikanan 
bagan. Efek dari perbedaan intensitas cahaya mempengaruhi aktivitas ikan 
melalui mekanisme fisiologis retina mata ikan yang diteruskan ke pusat 
otak melalui sistem syaraf pusat.  

Cahaya yang diarahkan ke permukaan air laut sebagian akan diserap 
dan dipantulkan kembali. Cahaya warna biru, merah, dan hijau yang 
mempunyai intensitas cahaya rendah akan mengalami pemantulan ketika 
mencapai permukaan air. Lampu LED-RGB dengan kombinasi warna 
cahaya biru, hijau dan merah memiliki intensitas dan spektrum yang 
berbeda. Menurut Boyd (1982) dan Effendi (2003) menyatakan bahwa, 
penetrasi cahaya yang masuk dalam air dipengaruhi oleh intensitas dan 
sudut datang cahaya. Berdasarkan tersebut maka diperlakuan pengkajian 
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mengenai menentukan karakteristik cahaya untuk digunakan dan di 
implementasikan pada kegiatan penangkapan ikan di bagan. 

Lampu LED-RGB mempunyai keunggulan diantaranya dapat merubah 
warna cahaya, transisi cahaya secara halus dan perpaduan dua warna 
cahaya yang berbeda dengan bantuan alat kontrol intensitas cahaya 
menggunakan sistem PWM berbasis microcontroller ATMega 328. Tujuan 
pengkajian ini ialah menentukan karakteristik cahaya lampu LED HPL RGB 
warna biru-hijau (BH) dan (hijau-merah) HM dengan intensitas cahaya 
PWM yang berbeda. 
1. Kerangka Pemikiran Konseptual 

Penggunaan cahaya sebagai alat bantu pemikat ikan atau pengumpul 
ikan pada perikanan bagan tancap merupakan faktor utama. Cahaya yang 
digunakan bersumber dari berbagai macam lampu, baik Neon, Merkuri, 
Petromak, dan LED. Saat ini pengembangan cahaya menggunakan LED 
mulai berkembang. Teknik pemadaman LED di lapangan ada yang 
menggunakan mini circuit breaker (MCB), saklar, dan dimmer. Dalam 
Pengkajian ini teknik pemadaman menggunakan sistem kontrol PWM 
sehingga bisa diatur secara halus, sehingga ikan tidak terkejut dan tidak 
keluar dari catchable area. 

 
2. Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan untuk menentukan karakteristik cahaya lampu 
LED HPL RGB di udara dan di laut atau pada bagan tancap, beberapa alat 
utama ditunjukkan pada Tabel 7 di bawah ini. 

 
Tabel 3  

Alat dan fungsi 
Alat Fungsi 

Research radiameter ILT 5000 Mengukur intensitas cahaya di udara dan 
dalam air laut 

Busur derajat Menentukan posisi sudut pengukuran di 
udara 

Meteran Menentukan posisi jarak pengukuran di air 
laut pada bagan tancap 

Perahu Speed boat Kendaraan lalulintas ke agan tancap 

Bagan tancap Tempat untuk melakukan pengkajian 
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Generator (SPG 1250 DCV) Untuk sumber energi lampu bagan 

Alat Fungsi 

Laptop Untuk mengolah dan menulis laporan 

Tambang plastik Pengikat peralatan untuk menjaga alat lepas 
dari tangan 

Karet ban Pengikat peralatan pada batang bambu 
bagan tancap 

 
Bahan yang digunakan untuk menentukan karakteristik cahaya lampu 

LED HPL RGB di udara dan di laut atau pada bagan tancap, beberapa 
bahan utama ditunjukkan pada Tabel 8 di bawah ini. 

 
Tabel 4  

Bahan dan fungsi 
Bahan Fungsi 

Lampu LED-RGB dan kontrol intensitas 
cahaya 

Lampu LED-RGB Bagan tancap 

Kabel Marine Konektor kontrol dan lampu LED HPL 

 
Jenis pengolahan data pada pengkajian ini terfokus pada karakteristik 

yang dihasilkan oleh cahaya lampu LED HPL RGB di medium udara dan 
medium air laut atau bagan tancap, ditunjukkan pada Tabel 9 di bawah ini.  

 
Tabel 5  

 Jenis dan pengolahan data 
Jenis data Pengolahan data 

Tujuan  

Menentukan 
karakteristik lampu LED 
RGB 

Radiometer 

- cahaya medium udara Diolah menggunakan Ms. Excel menghasilkan grafik 

- cahaya medium dalam 
air 

Diolah menggunakan software Surfer di tampilkan 
dalam bentuk gambar, kontur warna dan nilai 
kedalaman cahaya 
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Penerapan model (experimental) tahapan: 
Pertama, lampu LED-RGB sebelum diaplikasikan pada pengoperasian 

bagan tancap, di uji pada skala laboratorium untuk mengetahui 
karakteristik cahaya pada udara. Pengukuran dilakukan dengan jarak yang 
sama dan sudut yang berbeda yang dipancarkan dari sudut cahaya 
menggunakan Research Radiometer ILT 5000, seperti yang dilakukan oleh 
peneliti sebelumnya (Wisudo et al. 2002). Pengukuran intensitas cahaya di 
udara dengan cara sensor ditempatkan pada jarak 1 m dari titik 
penempatan lampu. Pengukuran dimulai pada sudut 00 sampai sudut 1800 
dengan interval 100. Pelaksanaan teknis pengukuran cahaya pada medium 
udara dapat dilihat pada Gambar 28 di bawah ini. 
 

 
Gambar 26 Teknik pengukuran cahaya pada medium udara 

 
Ke dua, pengukuran intensitas cahaya dilakukan untuk mengetahui 

sebaran cahaya di dalam air laut pada saat pengoperasian bagan tancap. 
Metode pengukuran sebaran cahaya di air menggunakan metode yang 
sama dengan peneliti sebelumnya (Susanto et al. 2017). Pengukuran 
dilakukan pada jarak 1x1 m2 dari pusat cahaya LED-RGB, dan terus 
dilakukan sampai jarak ukuran bagan jaitu 12 x 12 m2. Pelaksanaan 
pengukuran intensitas cahaya lampu LED RGB pada medium air laut dapat 
ditunjukkan pada Gambar 29 di bawah ini. 
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Gambar 27 Teknik pengukuran cahaya pada medium air 

 

B. ANALISIS PENGGUNAAN LAMPU LED-RGB  
1. Karakteristik intensitas cahaya di udara kombinasi warna biru hijau 

Karakteristik cahaya lampu LED HPL RGB untuk warna biru hijau  
dilakukan dengan pengaturan modulasi lebar pulsa pada 250 PWM, 145 
PWM dan 5 PWM. Ke tiga modulasi lebar pusa tersebut dikombinasikan 
pada warna biru dan hijau menjadi kombinasi warna dengan modulasi 
lebar pulsa 250-0 PWM Biru Hijau (BH), yaitu warna biru dengan 
pengaturan modulasi lebar pulsa 250 dan warna hijau dengan pengaturan 
modulasi lebar pulsa 0. Kombinasi warna lainnya dari biru hijau adalah 
145-5 PWM BH, 5-145 PWM BH dan 0-250 PWM BH. Ke tiga kombinasi 
warna itu diukur karakteristik cahayanya untuk mengetahui besar sebaran 
cahaya dan besar energi intensitas cahaya pada sebaran yang dihasilkan 
dalam satuan energi yaitu Watt per meter persegi (W/m2).  
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Gambar 28 Karakteristik sebaran cahaya LED HPL RGB pada medium udara   

dengan pengaturan 250-0 PWM Biru Hijau 

 
Intensitas cahaya dengan pengaturan cahaya biru hijau dimana warna 

cahaya biru pada 250 PWM dan warna cahaya hijau pada 0 PWM, atau 
disebut dengan 250-0 PWM Hijau-Biru. Pada karakteristik cahaya ini 
menghasilkan pola sebaran mulai dari sudut 1200 sampai dengan 2400. 
Besar energi intensitas cahaya yang dihasilkan berkisar antara 1.78E-02 
W/m2 – 1.78E-02 W/m2. Karakteristik ini dapat di lihat pada Gambar 30 di 
atas. 

 
Gambar 29 Karakteristik sebaran cahaya LED HPL RGB pada medium udara  

dengan pengaturan 145-5 PWM Biru Hijau 
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Intensitas cahaya dengan pengaturan cahaya biru hijau dimana warna 
cahaya biru pada 145 PWM dan warna cahaya hijau pada 5 PWM, atau 
disebut dengan 145-5 PWM Hijau-Biru. Pada karakteristik cahaya ini 
menghasilkan pola sebaran mulai dari sudut 1200 sampai dengan 2300. 
Besar energi intensitas cahaya yang dihasilkan berkisar antara 5.69E-03 
W/m2 – 4.56E-03 W/m2. Karakteristik ini dapat di lihat pada Gambar 31 di 
atas. 

 
Gambar 30 Karakteristik sebaran cahaya LED HPL RGB pada medium udara     

dengan pengaturan 5-145 PWM Biru Hijau 

 
Intensitas cahaya dengan pengaturan cahaya biru hijau dimana warna 

cahaya biru pada 5 PWM dan warna cahaya hijau pada 145 PWM, atau 
disebut dengan 5-145 PWM Hijau-Biru. Pada karakteristik cahaya ini 
menghasilkan pola sebaran mulai dari sudut 1100 sampai dengan 2500. 
Besar energi intensitas cahaya yang dihasilkan berkisar antara 5.8E-03 
W/m2 – 5.58E-03 W/m2. Karakteristik ini dapat di lihat pada Gambar 32 di 
atas 
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Gambar 31 Karakteristik sebaran cahaya LED HPL RGB pada medium udara 

dengan pengaturan 0-250 PWM Biru Hijau 

 
Intensitas cahaya dengan pengaturan cahaya biru hijau dimana warna 

cahaya biru pada 0 PWM dan warna cahaya hijau pada 250 PWM, atau 
disebut dengan 0-250 PWM Hijau-Biru. Pada karakteristik cahaya ini 
menghasilkan pola sebaran mulai dari sudut 1200 sampai dengan 2400. 
Besar energi intensitas cahaya yang dihasilkan berkisar antara 7,48E-03 
W/m2 – 7,48E-03 W/m2. Karakteristik ini dapat di lihat pada Gambar 33 di 
atas. 

 
2. Karakteristik intensitas cahaya di udara kombinasi warna hijau 

merah 
Karakteristik cahaya lampu LED HPL RGB untuk warna hijau merah 

dilakukan dengan pengaturan modulasi lebar pulsa pada 250 PWM, 145 
PWM dan 5 PWM. Ke tiga modulasi lebar pusa tersebut dikombinasikan 
pada warna biru dan hijau menjadi kombinasi warna dengan modulasi 
lebar pulsa 145-5 PWM Hijau Merah (HM), yaitu warna hijau dengan 
pengaturan modulasi lebar pulsa 250 dan warna merah dengan 
pengaturan modulasi lebar pulsa 0. Kombinasi warna lainnya dari biru 
hijau adalah 145-5 PWM HM, 5-145 PWM HM dan 0-250 PWM HM.   Ke 
tiga kombinasi warna itu diukur karakteristik cahayanya untuk mengetahui 
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besar sebaran cahaya dan besar energi intensitas cahaya pada sebaran 
yang dihasilkan dalam satuan energi yaitu Watt per meter persegi (W/m2).  

 

 
Gambar 32 Karakteristik sebaran cahaya LED HPL RGB pada medium udara 

dengan pengaturan 145-5 PWM Hijau Merah 

 
Intensitas cahaya dengan pengaturan cahaya hijau merah dimana 

warna cahaya hijau pada 145 PWM dan warna cahaya merah pada 5 PWM, 
atau disebut dengan 145-5 PWM Hijau-Merah. Pada karakteristik cahaya 
ini menghasilkan pola sebaran mulai dari sudut 1200 sampai dengan 2400. 
Besar energi intensitas cahaya yang dihasilkan berkisar antara 2.15E-03 
W/m2 – 1.00E-03 W/m2. Karakteristik ini dapat di lihat pada Gambar 34 di 
atas. 
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Gambar 33 Karakteristik sebaran cahaya LED HPL RGB pada medium udara 

dengan pengaturan 5-145 PWM Hijau Merah 

 
Intensitas cahaya dengan pengaturan cahaya hijau merah dimana 

warna cahaya hijau pada 5 PWM dan warna cahaya merah pada 145 PWM, 
atau disebut dengan 5-145 PWM Hijau-Merah. Pada karakteristik cahaya 
ini menghasilkan pola sebaran mulai dari sudut 1200 sampai dengan 2400. 
Besar energi intensitas cahaya yang dihasilkan berkisar antara 2.53E-03 
W/m2 – 1.18E-03 W/m2. Karakteristik ini dapat di lihat pada Gambar 35 di 
atas. 

 
Gambar 34 Karakteristik sebaran cahaya LED HPL RGB pada medium udara 

dengan pengaturan 0-250 PWM Hijau Merah 
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Intensitas cahaya dengan pengaturan cahaya hijau merah dimana 
warna cahaya hijau pada 0 PWM dan warna cahaya merah pada 250 PWM, 
atau disebut dengan 0-250 PWM Hijau-Merah. Pada karakteristik cahaya 
ini menghasilkan pola sebaran mulai dari sudut 1200 sampai dengan 2300. 
Besar energi intensitas cahaya yang dihasilkan berkisar antara 1,19E-02 
W/m2 – 1,75E-04 W/m2. Karakteristik ini dapat di lihat pada Gambar 36 di 
atas. 

 
3. Karakteristik intensitas cahaya di air laut kombinasi warna biru hijau 

Intensitas cahaya LED-RGB pada kombinasi dua warna cahaya biru-
hijau dengan nilai 145-5 PWM pada medium air dengan pemasangan 
ketinggian dari pemukaan air laut kurang lebih 1.5 m diukur intensitas 
cahaya secara vertikal dan horizontal. 

Sebaran intensitas cahaya LED-RGB dengan kombinasi warna cahaya 
(biru-hijau) dan (hijau-merah) yang berbeda diukur dengan Research 
Radiometer ILT 5000. Menghasilkan sebaran zona pencahayaan secara 
vertikal dan horizontal berdasarkan kekuatan intensitas cahaya di medium 
air laut disajikan pada Tabel 10. Pada masing-masing intensitas cahaya 
LED-RGB (biru-hijau) dan (hijau-merah) mempunyai jarak kedalaman 
cahaya yang berbeda. Intensitas cahaya paling tinggi dengan nilai 250 
PWM menghasilkan sebaran cahaya secara vertikal 15 m dengan besaran 
energi 1.78E-02 W/m2 – 1.78E-02 W/m2, zona remang-remang (shadow 
zone)  dan horizontal 9 m. Sedangkan intensitas cahaya paling rendah 
dengan nilai 5 PWM menghasilkan sebaran cahaya secara vertikal 5 m 
dengan besaran energi 37.2 Watt/m2, zona area di dekat sumber cahaya 
(main zone) dan horizontal 4 m. 

 
Tabel 6  

Karakteristik LED HPL biru hijau dan hijau merah 

Biru-Hijau 

Centre Zone (CZ) Main Zone (MZ) 
Influence Zone 

(IZ) 

Vertik
al 

Horizont
al 

Vertik
al 

Horizont
al 

Vertik
al 

Horizont
al 

meter meter meter meter meter meter 

250-0 0-4 0-4 5-12 5-6 13-15 6-7 
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PWM 

145-5 
PWM 

0-3 0-3 4-11 4-5 12-14 5-6  

5-145 
PWM 

0-2 0-2 3-12 3-5 -  - 

0-250 
PWM 

0-3  0-2 4 - 9 3-4 10-13 5-6  

  

Hijau-
Merah 

Centre Zone (CZ) Main Zone (MZ) 
Influence Zone 
(IZ) 

Vertik
al 

Horizont
al 

Vertik
al 

Horizont
al 

Vertik
al 

Horizont
al 

meter meter meter meter meter meter 

145-5 
PWM 

0 -2 0 -2 3-12 3-5 - - 

5-145 
PWM 

0 -2 0 -2 3-10 3-5 - - 

0-250 
PWM 

0 -2 0 -2 3-9 3-4 - - 

 
Perbedaan intensitas cahaya LED-RGB di dalam air laut mempengaruhi 

perubahan pola sebaran cahaya yang disesuaikan dengan kekuatan 
intensitas cahaya dan mempengaruhi jarak ruang zona serta antar zona 
pada satu intensitas cahaya. Perubahan pola sebaran cahaya di dalam air 
di pengaruhi juga dengan adanya faktor lingkungan perairan yang 
menghambat luasan pancaran cahaya.  

Penting diketahui dalam menganalisis karakteristik pada masing-
masing intensitas cahaya, sehingga dapat menentukan intensitas cahaya 
yang dibutuhkan saat mengoperasikan bagan tancap. Intensitas cahaya 
yang digunakan di bagan tancap berdasarkan karakteristik intensitas 
cahaya. Fungsi cahaya dalam penangkapan ikan di bagan tancap adalah 
untuk mengumpulkan ikan sampai pada suatu catchable area.  

Intensitas cahaya LED-RGB dengan nilai 250 PWM menghasilkan 
empat zona. Zona yang paling dalam dari permukaan air diantara 18-20 m 
dan 8-9 m Zona dengan kedalaman 13-17 m dan 6-7 m cahaya yang keluar 
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dari bangunan bagan tancap disebut influence zone (IZ). Zona dengan 
kedalaman diantara 7-12 m dan 4-5 m cahaya yang terdapat dalam 
cakupan jaring disebut main zone (MZ). Zona dengan kedalaman 0-6 m 
dan 0-3 m cahaya yang kuat disebut centre zone (CZ). Pada main zone dan 
centre zone secara vertikal dan horizontal merupakan area cahaya yang 
terdapat didalam cakupan jaring bagan disebut juga catchable area (CA) 
seperti disajikan pada Gambar 37. 

 
Gambar 35 Pembagian zona Biru-Hijau horizontal  Centre Zone, Main Zone 

dan Influence Zone 

 
Lingkaran putih pada gambar merupakan centre zone (CZ), lingkaran 

hijau muda merupakan main zone (MZ) dan terakhir adalah lingkaran hijau 
tua menunjukkan influence zone (IZ) 

 

 
Gambar 36 Pembagian zona Biru-Hijau vertikal  Centre Zone, Main Zone dan   

Influence Zone 
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Intensitas cahaya LED-RGB pada kombinasi dua warna cahaya hijau-
merah dengan nilai 145-5 PWM pada medium air dengan pemasangan 
ketinggian dari pemukaan air laut kurang lebih 1.5 m diukur intensitas 
cahaya secara vertikal dan horizontal. Garis coklat merupakan batas centre 
zone (CZ), garis merah merupakan batas main zone (MZ) dan terakhir 
adalah garis hitam menunjukkan batas influence zone (IZ). 

 
Gambar 37 Pembagian zona Hijau-Merah horizontal  Centre Zone, Main Zone 

dan Influence Zone 

 
Lingkaran putih pada gambar merupakan batas centre zone (CZ), 

lingkaran hijau muda merupakan batas main zone (MZ) dan terakhir 
adalah lingkaran hijau tua menunjukkan batas influence zone (IZ). 

 

 
Gambar 38 Pembagian zona Hijau-Merah horizontal  Centre Zone, Main Zone 

dan Influence Zone 
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Garis coklat merupakan centre zone (CZ), garis merah merupakan main 
zone (MZ). dan tidak memiliki sebaran cahaya pada influence zone (IZ). 

 

  
Gambar 39 Karakteristik sebaran cahaya LED HPL RGB pada medium air laut 

dengan pengaturan 250-0 PWM Biru Hijau 

 

  
Gambar 40 Karakteristik sebaran cahaya LED HPL RGB pada medium air laut 

dengan pengaturan 145-5 PWM Biru Hijau 
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Gambar 41 Karakteristik sebaran cahaya LED HPL RGB pada medium air 

lautan dengan pengaturan 5-145 PWM Biru Hijau 
 

  
Gambar 42 Karakteristik sebaran cahaya LED HPL RGB pada medium air laut 

dengan pengaturan 0-250 PWM Biru Hijau 
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Gambar 43 Karakteristik sebaran cahaya LED HPL RGB pada medium air laut 

dengan pengaturan 145-5 PWM Hijau Merah 

 

  
Gambar 44 Karakteristik sebaran cahaya LED HPL RGB pada medium air laut 

dengan pengaturan 0-250 PWM Hijau Merah 

 

  
Gambar 45 Karakteristik sebaran cahaya LED HPL RGB pada medium air lauta 

dengan pengaturan 5-145 PWM Hijau Merah 
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Karakteristik cahaya pada bagan tancap kontrol dengan menggunakan 
jenis lampu neon dan merkuri. Setiap setting menggunakan lampu dengan 
jumlah 8 lampu neon dan 4 lampu merkuri yang berjumlah energi  sebesar 
2000 Watt. Sedangkan saat menjelang penarikan jaring (hauling) 
menggunakan 1 lampu neon dan 1 lampu merkuri dengan jumlah energi 
sebesar 150 Watt. Hasil pengukuran secara horizontal dan vertikal 
disajikan pada gambar 15 dan 16. Lampu neon dan merkuri dengan energi 
2000 Watt menghasilkan pola sebaran cahaya meluas secara vertikal dan 
horizontal. Pembagian zona pada bagan tancap kontrol terdapat tiga zona 
adalah centre zone, main zone dan influence zone secara vertikal. 
Sedangkan horizontal terdapat dua zona cahaya centre zone dan main 
zone (Sugandi 2019). 

 

 
Gambar 46  Sebaran cahaya bagan kontrol secara horizontal dan vertikal 

 
Penggunaan cahaya menjelang hauling menggunakan 1 neon dan 1 

merkuri dengan kebutuhan energi sebesar 150 Watt. Menghasilkan pola 
sebaran cahaya terpusat ditengah secara vertikal dan horizontal. Shadow 
zone pada cahaya hauling bagan tancap kontrol tidak terdapat disajikan 
pada Gambar 16 (Sugandi 2019). 
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Gambar 47  Sebaran cahaya bagan untuk waktu hauling secara horizontal dan 

Vertikal 

 

C. RANGKUMAN MATERI 
Pengukuran Karakteristik lampu LED HPL RGB dapat menentukan 

besar sebaran cahaya dan intensitas cahaya yang dihasilkan oleh lampu 
HPL tersebut. Karakteristik cahaya dapat menentukan besarnya centre 
zona, main zona, influence zona. Karakteristik cahaya yang digunakan 
adalah karakteristik cahaya perpindahan biru ke hijau dan hijau ke merah. 
Zona yang terbentuk dari karakteristik HPL RGB perpindahan intensitas 
cahaya warna biru-hijau 250-0 PWM untuk centre zone vertikal dan 
horizontal mencapai batas antara 0-4 meter, sedangkan untuk main zone 
batas vertikal 5-12 meter dan batas horizontal 5-6 meter, sedangkan 
influence zone mencapai batas vertikal  13-15 meter, batas horizontal 6-7 
meter. Zona yang terbentuk dari karakteristik HPL RGB perpindahan 
intensitas cahaya warna hijau-merah 145-5 PWM untuk centre zone batas 
dan vertikal horizontal 0-2 meter, main zone batas vertikal 3-12 dan batas 
horizontal 3-5 meter. 
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EFEKTIFITAS LAMPU HIGH POWER LED 
(HPL) PEMIKAT IKAN DENGAN SISTEM 

MICROCONTROLLER PADA  
PERIKANAN BAGAN 

 
A. PENDAHULUAN 

Penggunaan lampu dalam kegiatan penangkapan ikan di bagan tancap 
mengalami perkembangan yang sangat pesat. Sejalan dengan penggunaan 
lampu sebagai alat bantu dalam mengumpulkan ikan tidak dapat lepas 
dengan perkembangan lampu, yang selalu berkembang sejak jaman 
dahulu sampai dengan sekarang. Perkembangan jenis dan bentuk lampu 
yang selalu berubah dari yang sederhana seperti lampu obor (Yami 1988), 
petromak sampai dengan lampu listrik modern seperti merkuri, neon, 
Compact Fluorescent Lamp (CFL) dan Light Emitting Diode (LED). 
Perkembangan teknologi penangkapan ikan pada alat tangkap bagan 
tancap memang sudah banyak dilakukan (Arimoto 1999; Sudirman et al. 
2013) dengan menggunakan alat bantu cahaya sebagai atraktor ikan 
(Haymes et al. 1984) dari berbagai jenis lampu untuk dapat meningkatkan 
hasil tangkapan. 
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Peningkatkan produksi hasil penangkapan ikan memerlukan suatu 
pendekatan pengembangan teknologi baru dan cara untuk meminimalkan 
kegagalan pada saat kegiatan penangkapan ikan di bagan tancap. 
Pengembangan teknologi baru dalam perikanan tangkap menggunakan 
bagan sejalan dengan perkembangan teknologi produksi berbagai jenis 
lampu. Produksi lampu penerangan yang saat ini sedang berkembang 
adalah lampu LED. Lampu LED pada umumnya digunakan untuk berbagai 
penerangan pada segala kondisi dan cuaca, namun saat ini sudah mulai 
dikembangkan LED oleh beberapa peneliti light fishing (Sulaiman et al. 
2015; Taufiq et al. 2015; Satriawan et al. 2017; Susanto et al. 2017; 
Sugandi 2019) pada perikanan tangkap berbasis bagan. Salah satu 
pengembangan teknologi tersebut melalui pengembangan teknologi baru 
yaitu teknologi electro-fishing yaitu perpaduan teknologi elektro dalam 
bidang kontrol/kendali dengan teknologi fishing. Perpaduan dua keilmuan 
ini memunculkan ilmu baru dalam bidang penangkapan ikan pada bagan 
tancap. Perpaduan kedua ilmu ini dapat mengatur sebaran cahaya dan 
intensitas cahaya suatu lampu. Penggunaan lampu dengan kontrol 
intensitas cahaya pada perikanan bagan sangat penting dan merupakan 
faktor penentu keberhasilan penangkapan ikan. Penggunaan intensitas 
cahaya besar menghasilkan jangkauan cahaya jauh dan mampu menarik 
ikan lebih dekat (Notanubun dan Patty 2010), sehingga berdampak pada 
ikan untuk menjaga jarak dengan sumber cahaya (Cruz et al. 2018). 
Perubahan intensitas besar ke kecil akan menyebabkan perubahan pada 
pola pergerakan ikan secara normal (Hoffmann et al. 2018). Intensitas 
cahaya kecil membuat ikan menjadi lebih mendekat ke sumber cahaya, 
dan mengurangi durasi waktu interaksi (Puspito 2008; Lopes et al. 2018). 

Permasalahan pertama, penggunaan lampu halogen, neon, merkuri 
dan sejenisnya kurang efektif dalam pemakaian sebagai alat bantu pada 
perikanan bagan tancap, karena terlalu seringnya buka dan pasang lampu 
setiap pengoperasian penangkapan ikan (Betanzos et al. 2015). 
Permasalahan kedua, yang muncul saat ini adalah pemakaian lampu 
halogen, neon dan merkuri yang berkekuatan 400 watt harganya cukup 
mahal dan dalam pemakaian sebagai alat bantu penangkapan ikan pada 
bagan sebab sering putus akibat kondisi dan cuaca di sekitar laut (Herring 
et al. 1990). Permasalahan ketiga, pada pergantian warna lampu saat 
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pengoperasian, terdapat ikan keluar dari catchable area karena terkejut 
dengan perubahan warna cahaya (Sulaiman et al. 2015). Permasalahan 
keempat, adalah konsumsi daya listrik pada bagan tancap dengan sumber 
tegangan yang berasal dari solar, cukup tinggi, sehingga kurang efisien 
dalam pengoperasian di lapangan (Hoffmann et al. 2018). 

Solusi dari beberapa permasalahan di atas adalah pertama, 
menggunakan alat bantu berupa satu unit alat kontrol pengatur intensitas 
cahaya dengan menggunakan lampu HPL RGB yang sudah terpasang pada 
armature (Sumardi et al. 2019a). Kedua, menggunakan lampu hemat 
energi yaitu jenis LED. Ketiga, Pergantian warna secara halus (smooth). 
Keempat, perlu menggunakan sumber tegangan lain yang lebih murah dan 
hemat dalam pemakaian yaitu menggunakan accu atau bensin. 

Pengkajian ini dilaksanakan untuk mendukung bagian terpenting 
dalam pengembangan teknologi lampu LED-RGB, yaitu penekanan pada 
konsep dasar menghubungkan intensitas cahaya yang dihasilkan oleh LED-
RGB dengan pola tingkah laku ikan, dan komsumsi energi listrik yang 
digunakan. Hubungan dasar tersebut sangat erat kaitannya dalam 
menentukan metode dan teknik penangkapan ikan di bagan. Pola tingkah 
laku ikan terhadap RGB pada bagan tancap (Sugandi 2019) mampu 
mendapatkan komposisi tangkapan ikan dengan jumlah 12 kg dari 7 
spesies ikan yang berbeda yaitu petek (Leiognathus equulus), selar 
bentong (Selar crumenophthalmus), selar kuning (Selaroides leptolepis), 
cumi-cumi (Loligo sp), teri (Stolephorus indicus), beseng (Apogon sp) dan 
tembang (Sedinella firbriata).   

Perbedaan pengkajian ini dengan pengkajian sebelumnya adalah 
pemakaian lampu LED dengan menggunakan dimmer dan tidak 
menggunakan dimmer. Dalam hal ini dilakukan dengan menggunakan 
sistem kontrol pengatur intensitas cahaya, yang dapat mengkombinasikan 
cahaya dari tiga warna cahaya lampu LED RGB dengan sistem kontrol 
intensitas cahaya secara halus. Kontrol intensitas cahaya dalam kombinasi 
atau pengaturannya dapat dilakukan secara halus, baik saat menaikkan 
intensitas cahaya maupun saat penurunan intensitas cahaya. Bila 
digabungkan tiga warna tersebut maka menghasilkan warna putih yang 
terlihat oleh mata manusia (Shen et al. 2013). Alat kontrol ini dapat 
mengkombinasikan warna dasar RGB dengan komposisi nilai PWM yang 
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berbeda-beda, dan dapat menghasilkan perubahan warna cahaya lampu, 
dari biru ke hijau, dan dari hijau ke merah secara halus dan konstan.  

Pemanfaatan intensitas cahaya LED RGB dari intensitas cahaya 
maksimum sampai minimum dan dari perubahan warna cahaya biru ke 
hijau, hijau ke merah untuk mengetahui  pengaruh perubahan intensitas 
cahaya terhadap tingkah laku ikan. Perbedaan intensitas cahaya tersebut 
perlu dihubungkan dengan respons tingkah laku ikan meliputi schooling 
dan posisi ikan dengan metode hidroakustik (Alam 2002). Metode 
hidroakustik mampu menggambarkan pembentukan schooling ikan dan 
posisi ikan pada zona influence, dan catchable area secara lebih rinci 
(Fauziyah 2005). 

Tujuan pengkajian dari efektivitas lampu LED HPL pemikat ikan ini 
adalah menganalisis efektivitas dan efisiensi dari penggunaan lampu LED-
RGB  di bagan tancap, sebagai lampu SIC-RGB Pemikat Ikan (Spektrum 
Intensitas Cahaya RGB Pemikat Ikan) dengan dua perlakukan (transisi 
intensitas cahaya dan perubahan warna cahaya) terhadap tingkah laku 
ikan. Tujuan pertama adalah implementasi lampu HPL RGB dengan 
konstruksi sederhana mudah didapatkan dipasaran. Kedua 
membandingkan harga lampu listrik neon, halogen dan LED HPL. Ketiga, 
implementasi pergantian warna secara halus dengan menggunakan alat 
kontrol LED sistem PWM . Keempat, menentukan hasil tangkapan ikan 
dengan alat SIC-RGB yang murah. Kelima, menentukan komsumsi energi 
listrik lampu yang diperlukan. 

 

B. ANALISIS PENGGUNAAN LAMPU PEMIKAT IKAN DENGAN 
SISTEM MICROCONTROLLER 

1. Analisis data citra dugaan kawanan ikan dari alat hidroakustik 
Analisis citra dilakukan untuk menentukan proporsi keberadaan ikan 

pada setiap interval menit pengamatan secara horizontal dan vertikal. 
Data citra dugaan kawanan ikan yang sudah ditabulasi, selanjutnya 

dianalisis secara deskriptif dengan teknik image processing. Image 
processing  dilakukan dengan menggunakan Image-J. Image-J merupakan 
software analisis open source yang memiliki macro-tools data digunakan 
untuk memproses dan menganalisis suatu citra digital yang berpola (Dey 
et al. 2011). Parameter yang digunakan yaitu preferensi keberadaan ikan 
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secara vertikal dan horizontal, meliputi keberadaan ikan pada posisi 
spasial dan temporal berdasarkan intensitas cahaya LED-RGB kombinasi 
biru-hijau dan hijau-merah. Data citra distribusi kawanan ikan pada setiap 
kedalaman, selanjutnya diukur luasan area sebaran cahaya secara vertikal 
dan horizontal. Karakterisasi mengenai proporsi pada umumnya dapat 
diketahui Image-J (Zielkea et al. 2016). Proporsi dugaan kawanan ikan dari 
citra digital, dengan menandai daerah proporsi dan dugaan kawanan ikan 
(object point).  

Formulasi yang digunakan dalam image processing adalah seperti yang 
diformulasikan di bawah ini. 

 

𝑷 =
𝒏

𝑵
𝒙𝟏𝟎𝟎% 

Keterangan : 
n = mewakili citra putih   
N= total citra pada citra   
P = total luasan proporsi 
 
Bentuk dari alat hidroakustik sonar 3600, terdiri dari transduser 

dengan sudut 200 200 kHz dan 200 83 kHz, dan memancarkan gema suara 
ke dasar perairan dan objek-objek khusunya ikan sebagai target utama. 
Sebelum ditampilkan ke display atau monitor pengamatan, gema suara 
dari tranduser di proses pada transceiver. Transceiver merupakan 
perangkat elektronik untuk menghubungkan ke sebuah jaringan dengan 
teknologi pemancaran (baseband) sehingga dapat memancarkan dan 
menerima suara. Bentuk sapuan dari alat ini bisa disajikan pada Gambar 
52.   

 
Gambar 52 Sapuan hidroakusttik sonar 3600 



 

60 | Sistem Mikrokontroler Lampu Pemikat Ikan Pada Perikanan 

2. Pengamatan intensitas cahaya secara optimum dengan nilai PWM 
yang berbeda untuk ikan 
Pengamatan observasi dengan perbedaan intensitas cahaya yang 

dihasilkan oleh LED-RGB menggunakan metode hidroakustik dalam 
pengamatan tingkah laku ikan seperti mendekati, membentuk kawanan 
(schooling), keberadaannya, pola pergerakan, terkonsentrasikan pada 
intensitas cahaya.  Hasil dari pengamatan dengan metode hidroakustik 
sonar 3600 menghasilkan dua tampilan, tampilan secara vertikal dan 
secara horizontal. Secara vertikal menampilkan citra dugaan kawanan ikan 
dari permukaan perairan sampai dasar perairan bagan tancap, dan secara 
horizontal menampilkan citra dugaan kawanan ikan dari samping kanan 
dan kiri bagan tancap. Secara vertikal dan horizontal menunjukkan hasil 
yang saling melengkapi disajikan pada Gambar 53. 

Pola tingkah laku ikan membentuk schooling disekitar pencahayaan 
LED HPL-RGB berdasarkan pengamatan dengan menggunakan 
hidroakustik sonar 3600. Citra kawanan ikan ini terlihat pada Gambar 53a 
dengan tanda lingkaran merah baik secara horizontal maupun secara 
vertikal pada Gambar 53b. Citra kawanan ikan ini menunjukkan proporsi 
adanya ikan disekitar pencahayaan yang bergerak dari dasar bagan 
menuju permukaan bagan, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 53b 
secara vertikal. Kedua gambar ini menunjukkan gambar citra kawanan ikan 
berdasarkan pengamatan dengan menggunakan hidroakustik antara 
vertikal dan horizontal saling  melengkapi pada pengamatan citra kawanan 
ikan. 

 
a Horizontal          b Vertikal 

Gambar 53 Citra kawanan ikan secara horizontal dan vertikal berdasarkan 
hidroakustik sonar 3600 
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Citra kawanan ikan berdasarkan pengamatan hidroakustik sonar 3600 
(Gambar 53) selanjutnya dilakukan konversi gambar secara digitasi melalui 
image-J. Dengan digitasi ini keberadaan kawanan ikan, tampak pada 
daerah atau zone sebaran intensitas cahaya yang dihasilkan oleh LED HPL-
RGB (Gambar 54). Proporsi kawanan ikan nampak pada setiap zona, baik 
pada secara horizontal (Gambar 54a) maupun pada gambar vertikal 
(Gambar 54b). Sebaran intensitas cahaya lebih tampak pada gambar 
vertikal pada  setiap zone pencahayaan, seperti yang ditunjukkan pada 
Gambar 54.  

 
a Horizontal    b Vertikal 

Gambar 54 Citra kawanan ikan secara horizontal dan vertikal berdasarkan  
hidroakustik melalui proses digitasi image-J 

 
3. Cahaya LED-RGB dengan transisi 

Cahaya LED-RGB 250-195 PWM pada saat transisi merupakan kondisi 
untuk mengamati keberadaan kawanan ikan pada kondisi dan waktu 
tertentu secara berturut turut, pada Gambar 55 di bawah ini 
memperlihatkan kawanan ikan diatas permukaan dasar bagan tancap, 
dimana keberadaan ikan sudah nampak pada kedalaman 20 meter 
bergerak menuju ke permukaan bagan. Pada jam 07.49 kelompok 
kawanan ikan berada pada kedalaman 20 meter di bawah permukaan air 
bagan tancap, dua menit berturut turut, pada jam 07.51, 07.53, 07.55 
kawanan ikan menyebar, dan tiga menit terakhir kawanan ikan mulai 
berkumpul kembali menuju ke permukaan bagan tancap. Pergerakan 
kawanan ini membentuk scooling dan pergerakannya ditunjukkan pada 
Gambar 55. 
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Gambar 55 merupakan keberadaan ikan pada saat intensitas cahaya 
transisi dengan pengaturan 250-195 PWM. 

  

 
Gambar 55 Cahaya LED_RGB 250-195 PWM 

 
Keberadaan kawanan ikan pada transisi cahaya LED-RGB 250-145 

PWM sudah nampak bergerombol pada permukaan bagan tancap, setelah 
kurun waktu kurang lebih 3 jam. Kondisi kawanan ikan ini terlihat seperti 
ditunjukkan pada Gambar 56. 

  

 
Gambar 56 Cahaya LED-RGB 250-145 PWM 

 
Kawanan ikan pada cahaya LED-RGB 250-95 PWM mengalami naik dan 

turun, pada jam 07:47 kawanan ikan berada pada kedalaman 21 meter, 
jam 07:50 kawanan ikan mulai bergerak ke permukaan, 07.52 merupakan 
kawanan ikan yang cukup banyak, pada jam 07.53 kelompok kawanan ikan 
berpencar dan pada jam 07.55 mulai tampak pada kedalaman 20 meter, 
seperti ditunjukkan pada Gambar 57. 
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Gambar 57 Cahaya LED-RGB 250-95 PWM 

 
Kawanan ikan pada Gambar 55, 56, 57 merupakan hasil pengamatan 

gerakan kawanan ikan di bagan tancap menggunakan hidroakustik 3600. 
Proporsi kawanan ikan pada LED RGB dengan transisi 250-145 PWM dan 
250-95 PWM dari hidroakustik dikonversi melalui digitasi ke dalam bentuk 
grafik, terlihat seperti ditunjukkan pada Gambar 58, dan Gambar 59, baik 
secara vertikal (kiri) dan horizontal (kanan). 

Keberadaan ikan ditunjukkan dengan nilai prosentase proporsi, 
terlihat jumlah proporsi kawanan ikan pada 250-145 PWM untuk 5 menit 
pertama 18% menjadi 33% dan pada 5 menit kedua 18% menjadi 31%. Hal 
ini menunjukkan ikan tetap berada pada catchable area. Pada transisi 
sebaran cahaya 250-145 PWM proporsi kawana ikan terlihat naik mulai 
dari 17% menjadi 19%, pada 5 menit pertama, dan terjadi kenaikan pada 5 
menit kedua yaitu 25% menjadi 39%. Keberadaan ikan pada saat transisi 
dengan 250-145 PWM, 250-95 PWM, 145-20 terlihat secara temporal 
pada gambar 58, dan secara spasial pada Gambar 59.   

 

 

 
Gambar 58 Transisi cahaya LED-RGB secara temporal 



 

64 | Sistem Mikrokontroler Lampu Pemikat Ikan Pada Perikanan 

 
Gambar 59 Transisi cahaya LED-RGB secara spasial 

 
Keberadaan ikan pada kondisi intensitas cahaya biru-hijau dan hijau-

merah dilihat dari pengamatan dengan menggunakan sonar, terlihat jelas 
bahwa intensitas cahaya pada warna biru-hijau memiliki kelompok 
proporsi ikan lebih banyak di banding keberadaan ikan pada kondisi 
intensitas cahaya hijau-merah. Perbedaan ini dapat dilihat pada Gambar 
60. 

 

 

 
BIRU – HIJAU (0-250 PWM)        HIJAU – MERAH (0-250 PWM) 

Gambar 60 Side sonar hidroakustik 



 

 Efektifitas Lampu High Power Led (HPL) Pemikat Ikan | 65 

Secara horizontal keberadaan ikan pada kondisi warna biru-hijau dan 
hijau-merah terdapat perbedaan proporsi kawanan ikan, perbedaan ini 
terlihat pada zone intensitas cahaya. Pada cahaya biru-hijau terdapat satu 
kelompok besar proporsi ikan diluar zone dan beberapa kelompok kecil 
ikan. Pada kondisi biru hijau ini masih terdapat beberapa ikan pada main 
zona dan influence zone. Secara global ikan lebih banyak berada pada luar 
zone.  

Pada kondisi warna hijau-merah pada bagian centre zona maupun 
main zone terdapat sedikit proporsi kelompok ikan, namun diluar zona 
terlihat terdapat dua proporsi kelompok besar proporsi ikan dan beberapa 
kelompok kecil proporsi ikan lainnya yang berada diluar zona. 

Kondisi biru-hijau memiliki proporsi ikan lebih banyak dibanding 
kondisi hijau-merah. Keberadaan schooling ikan pada kedua kondisi biru-
hijau dan hijau-merah dapat dilihat pada Gambar 61. 

  

 
Gambar 61 Horizontal 

 
Keberadaan ikan pada pengamatan secara vertikal, memiliki kawanan 

ikan yang sama seperti yang terdapat pada Gambar 61 pengamatan secara 
horizontal. Keberadaan schooling ikan dapat dilihat pada Gambar 62. 
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Gambar 62 Vertikal 

 
Pengamatan terhadap keberadaan ikan dengan metode hidroakustik 

ini, dilihat dengan dua sisi, yaitu dari sisi temporal dan spasial. 
Pengamatan secara temporal berkaitan dengan waktu yang digunakan 
dalam pengamatan selama 10 menit, dengan pengamatan dibagi dua, 
yaitu 5 menit pertama dan 5 menit kedua. 

Keberadaan ikan yang diamati adalah keberadaan ikan pada masa 
transisi dengan perubahan intensitas cahaya. Perubahan intensitas cahaya 
ini dengan mengasumsikan perubahan nilai PWM pada setiap intensitas 
cahaya untuk setiap warna. Sehingga pada masa transisi ini terdapat dua 
intensitas cahaya dengan parameter dua nilai PWM pada setiap warna. 
Perubahan intensitas warna cahaya yang dilakukan adalah pertama 
perubahan intensitas cahaya dari warna biru ke hijau atau ditulis dengan 
biru-hijau, dengan pembacaan PWM biru, kemudian pembacaan PWM 
hijau. Keberadaan ikan selanjutnya diamati dengan transisi perubahan 
intensitas cahaya dari warna hijau ke intensitas cahaya warna merah dan 
ditulis dengan hijau-merah, yaitu pembacaan PWM pada intensitas arna 
hijau selanjutnya pembacaan PWM pada intensitas warna merah.  
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Keberadaan kawanan ikan pada kondisi intensitas cahaya biru-hijau 
dan hijau-merah ini dinyatakan dengan grafik. Pada setiap transisi warna 
terdapat dua grafik yang dilihat secara temporal dan secara spasial seperti 
ditunjukkan pada Gambar 63. 

  

 
Gambar 63 Perpindahan intensitas cahaya biru-hijau dan hijau-merah 

 
Gambar 63 di atas menunjukkan keberadaan ikan pada masa transisi 

biru-hijau dengan nilai 0-250 PWM biru-hijau, yaitu nilai biru diberikan 
PWM sebesar nol dan nilai hijau diberikan PWM sebesar 250. Nilai PWM 
yang disetting pada alat kontrol ini adalah mulai dari 0 sampai dengan 250, 
dengan lompatan setting 5 PWM secara program. Pengamatan dari grafik 
secara temporal untuk vertikal, terlihat pada 5 menit pertama proporsi 
ikan 30% menjadi 26% dan pada 5 menit kedua 21% menjadi 23 %. Pada 5 
menit pertama terjadi penurunan 4% dan pada 5 menit kedua terjadi 
kenaikan 2%. Sedangkan secara temporal untuk horizontal, terlihat pada 5 
menit pertama proporsi ikan 32% menjadi 28% dan pada 5 menit kedua 22% 
menjadi 18%. Pada 5 menit pertama terjadi penurunan 4% dan pada 5 
menit kedua terjadi penurunan 4%. 

Keberadaan ikan pada masa transisi hijau-merah dengan nilai 0-250 
PWM hijau-merah, yaitu nilai hijau diberikan PWM sebesar nol dan nilai 
merah diberikan PWM sebesar 250. Pengamatan dari grafik secara 
temporal untuk vertikal, terlihat pada 5 menit pertama proporsi ikan 51% 
menjadi 41% dan pada 5 menit kedua 5% menjadi 3 %. Pada 5 menit 
pertama terjadi penurunan 10% dan pada 5 menit kedua terjadi 
penurunan 2%. Sedangkan secara temporal untuk horizontal, terlihat pada 
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5 menit pertama proporsi ikan 34% menjadi 23% dan pada 5 menit kedua 
19% menjadi 24%. Pada 5 menit pertama terjadi penurunan 11% dan pada 
5 menit kedua terjadi kenaikan 5%. 

Dari hasil pengamatan secara temporal pada transisi perubahan 
intensitas cahaya dari warna biru-hijau 0-250 PWM, keberadaan ikan tetap 
berada disekitar cahaya walaupun terjadi sedikit naik dan turun 
proporsinya. Keberadaan ikan tetap berada disekitar cahaya untuk pada 
keadaan vertikal dan horizontal. Demikian juga dari hasil pengamatan 
secara temporal pada transisi perubahan intensitas cahaya dari warna 
hijau-merah 0-250 PWM, keberadaan ikan tetap berada di sekitar cahaya 
walaupun terjadi sedikit naik dan turun proporsinya. Keberadaan ikan 
tetap berada di sekitar cahaya pada keadaan vertikal dan horizontal. 

Dari kedua pengamatan keberadaan ikan untuk transisi intensitas 
cahaya warna biru-hijau 0-250 PWM dan hijau-merah 0-250 PWM, 
menunjukkan pola tingkah laku ikan disekitar cahaya saat terjadi 
perubahan warna biru ke hijau atau hijau ke merah, tidak keluar dari 
catchable area, atau ikan tidak terkejut untuk meninggalkan catchable 
area.  

Keberadaan ikan pada pengamatan secara spasial, berkaitan dengan 
keberadaan ikan dengan zona intensitas cahaya yang dihasilkan oleh alat 
kontrol nensitas cahaya. Berdasarkan hasil uji coba di bagan tancap di 
dapatkan tiga zona, yaitu centre zone (CZ), main zone (MZ) dan influence 
zone (IZ). Pengamatan keberadaan ikan untuk transisi biru-hijau 0-250 
PWM, sekelompok ikan lebih dominan berada pada zona utama yaitu MZ. 
Dalam pengamatan ini difokuskan kepada keberadaan ikan yang dominan 
pada zona intensitas cahaya. Keberadaan ikan ini dapat dilihat pada 
Gambar 63 di atas, untuk horizontal pada 5 menit pertama dengan 
proporsi 66% menjadi 78% dan 5 menit kedua dengan proporsi 82% 
menjadi 81%. Pada 5 menit pertama terjadi kenaikan sebesar 12% dan 
pada 5 menit kedua terjadi penurunan 1%. Sedangkan untuk vertikal pada 
5 menit pertama dengan proporsi 26% menjadi 39% dan 5 menit kedua 
dengan proporsi 31% menjadi 28%. Pada 5 menit pertama terjadi kenaikan 
sebesar 13% dan pada 5 menit kedua terjadi penurunan 3%. 
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Pengamatan keberadaan ikan untuk transisi hijau-biru 0-250 PWM, 
sekelompok ikan lebih dominan berada pada zona utama yaitu MZ. Dalam 
pengamatan ini tetap difokuskan kepada keberadaan ikan yang dominan 
pada zona intensitas cahaya seperti pada biru-hijau. Keberadaan ikan ini 
dapat dilihat pada Gambar 63 di atas, untuk horizontal pada 5 menit 
pertama dengan proporsi 99% menjadi 100% dan 5 menit kedua dengan 
proporsi 100% menjadi 100%. Pada 5 menit pertama terjadi kenaikan 
sebesar 1% dan pada 5 menit kedua tidak terjadi penurunan atau kenaikan. 
Sedangkan untuk vertikal pada 5 menit pertama dengan proporsi 30% 
menjadi 16% dan 5 menit kedua dengan proporsi 0% menjadi 0%. Pada 5 
menit pertama terjadi penurunan sebesar 14% dan pada 5 menit kedua 
ikan turun ke bagian yang lebih dalam yaitu influence zone (IZ). 

Dari kedua pengamatan keberadaan ikan untuk transisi intensitas 
cahaya warna biru-hijau 0-250 PWM dan hijau-merah 0-250 PWM, dari sisi 
spasial menunjukkan pola tingkah laku ikan disekitar cahaya saat terjadi 
perubahan warna biru ke hijau atau hijau ke merah, tidak keluar dari 
catchable area, atau ikan tidak terkejut untuk meninggalkan catchable 
area.  

Pengamatan keberadaan ikan pada transisi warna biru-hijau dan hijau-
merah, baik dari sisi temporal atau sisi spasial menunjukkan bahwa ikan 
tetap berada pada sekitar cahaya atau ikan tidak terkejut terhadap 
perubahan warna yang dilakukan secara halus. 

 
4. Keberadaan kawanan ikan mendekati cahaya pada intensitas Biru 

Hijau 
Perubahan intensitas cahaya untuk transisi biru-hijau dimulai dengan 

250-0 PWM biru hijau, dengan hasil uji coba di bagan tancap sebagai 
berikut. 

 
Temporal 
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Spasial 

Gambar 64 Proporsi ikan pada 250 – 0 PWM Biru Hijau 

 
Gambar 64 di atas menunjukkan keberadaan ikan pada masa transisi 

biru-hijau dengan nilai 250-0 PWM biru-hijau, yaitu nilai biru diberikan 
PWM sebesar 250 dan nilai hijau diberikan PWM sebesar 0. Nilai PWM 
yang di setting pada alat kontrol ini adalah mulai dari 0 sampai dengan 250, 
dengan lompatan setting 5 PWM secara program. Pengamatan dari grafik 
secara temporal untuk vertikal, terlihat pada 5 menit pertama proporsi 
ikan 35% menjadi 35% dan pada 5 menit kedua 17% menjadi 13 %. Pada 5 
menit pertama tidak terjadi penurunan atau kenaikan dan pada 5 menit 
kedua terjadi penurunan 4%. Sedangkan secara temporal untuk horizontal, 
terlihat pada 5 menit pertama proporsi ikan 40% menjadi 21% dan pada 5 
menit kedua 21% menjadi 19%. Pada 5 menit pertama terjadi penurunan 
19% dan pada 5 menit kedua terjadi penurunan 2%. 

Keberadaan ikan pada pengamatan secara spasial, berkaitan dengan 
keberadaan ikan dengan zona intensitas cahaya yang dihasilkan oleh alat 
kontrol intensitas cahaya. Beradsarkan hasil uji coba di bagan tancap di 
dapatkan tiga zona, yaitu centre zone (CZ), main zone (MZ) dan influence 
zone (IZ). Pengamatan keberadaan ikan untuk transisi biru-hijau 250-0 
PWM, sekelompok ikan lebih dominan berada pada zona utama yaitu MZ. 
Dalam pengamatan ini difokuskan kepada keberadaan ikan yang dominan 
pada zona intensitas cahaya. Keberadaan ikan ini dapat dilihat pada 
Gambar 64 di atas, untuk horizontal pada 5 menit pertama dengan 
proporsi 89% menjadi 90% dan 5 menit kedua dengan proporsi 92% 
menjadi 97%. Pada 5 menit pertama terjadi kenaikan sebesar 1% dan pada 
5 menit kedua terjadi kenaikan 5%. Sedangkan untuk vertikal pada 5 menit 
pertama dengan proporsi 100% menjadi 100% dan 5 menit kedua dengan 
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proporsi 100% menjadi 1008%. Pada 5 menit pertama tidak terjadi 
kenaikan atau penurunan dan pada 5 menit kedua tidak terjadi kenaikan 
atau penurunan, namun keberadaan ikan berada diluar zona. 

  

 
Temporal 

 
Spasial 

Gambar 65 Proporsi ikan pada 145 – 5 PWM Biru Hijau 

 
Gambar 65 di atas menunjukkan keberadaan ikan pada masa transisi 

biru-hijau dengan nilai 145-5 PWM biru-hijau, yaitu nilai biru diberikan 
PWM sebesar 145 dan nilai hijau diberikan PWM sebesar 5. Nilai PWM 
yang disetting pada alat kontrol ini adalah mulai dari 0 sampai dengan 250, 
dengan lompatan setting 5 PWM secara program. Pengamatan dari grafik 
secara temporal untuk vertikal, terlihat pada 5 menit pertama proporsi 
ikan 44% menjadi 17% dan pada 5 menit kedua 26% menjadi 13 %. Pada 5 
menit pertama terjadi penurunan 27% dan pada 5 menit kedua terjadi 
penurunan 13%. Sedangkan secara temporal untuk horizontal, terlihat 
pada 5 menit pertama proporsi ikan 27% menjadi 11% dan pada 5 menit 
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kedua 4% menjadi 58%. Pada 5 menit pertama terjadi penurunan 16% dan 
pada 5 menit kedua terjadi kenaikan 54%. 

Keberadaan ikan pada pengamatan secara spasial, berkaitan dengan 
keberadaan ikan dengan zona intensitas cahaya yang dihasilkan oleh alat 
kontrol intensitas cahaya. Berdasarkan hasil uji coba di bagan tancap di 
dapatkan tiga zona, yaitu centre zone (CZ), main zone (MZ) dan influence 
zone (IZ). Pengamatan keberadaan ikan untuk transisi biru-hijau 145-5 
PWM, sekelompok ikan lebih dominan berada pada zona utama yaitu MZ. 
Dalam pengamatan ini difokuskan kepada keberadaan ikan yang dominan 
pada zona intensitas cahaya. Keberadaan ikan ini dapat dilihat pada 
Gambar 65 di atas, untuk horizontal pada 5 menit pertama dengan 
proporsi 100% menjadi 100% dan 5 menit kedua dengan proporsi 95% 
menjadi 100%. Pada 5 menit pertama tidak terjadi kenaikan atau 
penurunan dan pada 5 menit kedua terjadi kenaikan 5%. Sedangkan untuk 
vertikal pada 5 menit pertama dengan proporsi 100% menjadi 100% dan 5 
menit kedua dengan proporsi 100% menjadi 22%. Pada 5 menit pertama 
tidak terjadi kenaikan atau penurunan dan pada 5 menit kedua tidak 
terjadi penurunan 78%, namun keberadaan ikan berada pada infulence 
zone (IZ). 

 

 
Temporal 
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Spasial 

Gambar 66 Proporsi ikan pada 5 – 145 PWM Biru Hijau 

 
Gambar 66 di atas menunjukkan keberadaan ikan pada masa transisi 

biru-hijau dengan nilai 5-145 PWM biru-hijau, yaitu nilai biru diberikan 
PWM sebesar 5 dan nilai hijau diberikan PWM sebesar 145. Nilai PWM 
yang di setting pada alat kontrol ini adalah mulai dari 0 sampai dengan 250, 
dengan lompatan setting 5 PWM secara program. Pengamatan dari grafik 
secara temporal untuk vertikal, terlihat pada 5 menit pertama proporsi 
ikan 24% menjadi 27% dan pada 5 menit kedua 25% menjadi 24 %. Pada 5 
menit pertama terjadi kenaikan 3% dan pada 5 menit kedua terjadi 
penurunan 1%. Sedangkan secara temporal untuk horizontal, terlihat pada 
5 menit pertama proporsi ikan 10% menjadi 32% dan pada 5 menit kedua 
35% menjadi 23%. Pada 5 menit pertama terjadi kenaikan 22% dan pada 5 
menit kedua terjadi penurunan 12%. 

Keberadaan ikan pada pengamatan secara spasial, berkaitan dengan 
keberadaan ikan dengan zona intensitas cahaya yang dihasilkan oleh alat 
kontrol intensitas cahaya. Berdasarkan hasil uji coba di bagan tancap di 
dapatkan tiga zona, yaitu centre zone (CZ), main zone (MZ) dan influence 
zone (IZ). Pengamatan keberadaan ikan untuk transisi biru-hijau 5-145 
PWM, sekelompok ikan lebih dominan berada pada zona utama yaitu 
main zone (MZ). Dalam pengamatan ini difokuskan kepada keberadaan 
ikan yang dominan pada zona intensitas cahaya. Keberadaan ikan ini dapat 
dilihat pada Gambar 66 di atas, untuk horizontal pada 5 menit pertama 
dengan proporsi 100% menjadi 100% dan 5 menit kedua dengan proporsi 
30% menjadi 11%. Pada 5 menit pertama tidak terjadi kenaikan atau 
penurunan dan pada 5 menit kedua terjadi penurunan 19%. Sedangkan 
untuk vertikal pada 5 menit pertama dengan proporsi 93% menjadi 100% 
dan 5 menit kedua dengan proporsi 38% menjadi 19%. Pada 5 menit 
pertama tidak terjadi kenaikan atau penurunan dan pada 5 menit kedua 
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terjadi penurunan 18%, namun keberadaan ikan berada pada infulence 
zone (IZ). 

 

 
Temporal 

 
Spasial 

Gambar 67 Proporsi ikan pada 0 – 250 PWM Biru Hijau 

 
Gambar 67 di atas menunjukkan keberadaan ikan pada masa transisi 

biru-hijau dengan nilai 0-250 PWM biru-hijau, yaitu nilai biru diberikan 
PWM sebesar 0 dan nilai hijau diberikan PWM sebesar 250. Nilai PWM 
yang di setting pada alat kontrol ini adalah mulai dari 0 sampai dengan 250, 
dengan lompatan setting 5 PWM secara program. Pengamatan dari grafik 
secara temporal untuk vertikal, terlihat pada 5 menit pertama proporsi 
ikan 23% menjadi 16% dan pada 5 menit kedua 25% menjadi 36 %. Pada 5 
menit pertama terjadi penurunan 7% dan pada 5 menit kedua terjadi 
kenaikan 16%. Sedangkan secara temporal untuk horizontal, terlihat pada 
5 menit pertama proporsi ikan 24% menjadi 28% dan pada 5 menit kedua 
15% menjadi 33%. Pada 5 menit pertama terjadi penurunan 4% dan pada 
5 menit kedua terjadi kenaikan 18%. 
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Keberadaan ikan pada pengamatan secara spasial, berkaitan dengan 
keberadaan ikan dengan zona intensitas cahaya yang dihasilkan oleh alat 
kontrol intensitas cahaya. Berdasarkan hasil uji coba di bagan tancap di 
dapatkan tiga zona, yaitu centre zone (CZ), main zone (MZ) dan influence 
zone (IZ). Pengamatan keberadaan ikan untuk transisi biru-hijau 0-250 
PWM, sekelompok ikan lebih dominan berada pada zona utama yaitu 
infulence zone (IZ). Dalam pengamatan ini difokuskan kepada keberadaan 
ikan yang dominan pada zona intensitas cahaya. Keberadaan ikan ini dapat 
dilihat pada Gambar 67 di atas, untuk horizontal pada 5 menit pertama 
dengan proporsi 56% menjadi 58% dan 5 menit kedua dengan proporsi 70% 
menjadi 91%. Pada 5 menit pertama terjadi kenaikan 2% dan pada 5 menit 
kedua terjadi kenaikan 21%. Sedangkan untuk vertikal pada 5 menit 
pertama dengan proporsi 82% menjadi 92% dan 5 menit kedua dengan 
proporsi 12% menjadi 54%. Pada 5 menit pertama terjadi kenaikan 10% 
dan pada 5 menit kedua terjadi kenaikan 42%, namun keberadaan ikan 
berada pada infulence zone (IZ). 

 
5. Keberadaan kawanan ikan mendekati cahaya pada intensitas Hijau 

Merah 
Keberadaan ikan dengan intensitas cahaya transisi hijau-merah 

dilakukan uji coca pada bagan tancap sebagai berikut. 
 

 
Temporal 
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Spasial 

Gambar 68 Proporsi ikan pada 145 – 5 PWM Hijau Merah 

 
Gambar 68 di atas menunjukkan keberadaan ikan pada masa transisi 

hijau-merah dengan nilai 145-5 PWM biru-hijau, yaitu nilai hijau diberikan 
PWM sebesar 145 dan nilai merah diberikan PWM sebesar 5. Nilai PWM 
yang disetting pada alat kontrol ini adalah mulai dari 0 sampai dengan 250, 
dengan lompatan setting 5 PWM secara program. Pengamatan dari grafik 
secara temporal untuk vertikal, terlihat pada 5 menit pertama proporsi 
ikan 27% menjadi 24% dan pada 5 menit kedua 24% menjadi 25 %. Pada 5 
menit pertama terjadi penurunan 3% dan pada 5 menit kedua terjadi 
kenaikan 1%. Sedangkan secara temporal untuk horizontal, terlihat pada 5 
menit pertama proporsi ikan 13% menjadi 28% dan pada 5 menit kedua 22% 
menjadi 37%. Pada 5 menit pertama terjadi kenaikan 15% dan pada 5 
menit kedua terjadi kenaikan 15%. 

Keberadaan ikan pada pengamatan secara spasial, berkaitan dengan 
keberadaan ikan dengan zona intensitas cahaya yang dihasilkan oleh alat 
kontrol intensitas cahaya. Berdasarkan hasil uji coba di bagan tancap di 
dapatkan tiga zona, yaitu centre zone (CZ), main zone (MZ) dan influence 
zone (IZ). Pengamatan keberadaan ikan untuk transisi hijau-merah 145-5 
PWM, sekelompok ikan lebih dominan berada pada zona utama yaitu MZ. 
Dalam pengamatan ini difokuskan kepada keberadaan ikan yang dominan 
pada zona intensitas cahaya. Keberadaan ikan ini dapat dilihat pada 
Gambar 68 di atas, untuk horizontal pada 5 menit pertama dengan 
proporsi 92% menjadi 93% dan 5 menit kedua dengan proporsi 77% 
menjadi 85%. Pada 5 menit pertama terjadi kenaikan 1% dan pada 5 menit 
kedua terjadi kenaikan 8%. Sedangkan untuk vertikal pada 5 menit 
pertama dengan proporsi 97% menjadi 96% dan 5 menit kedua dengan 
proporsi 91% menjadi 83%. Pada 5 menit pertama terjadi penurunan 1% 
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dan pada 5 menit kedua terjadi penurunan 8%, namun keberadaan ikan 
berada pada infulence zone (IZ). 

 

 
Temporal 

 
Spasial 

Gambar 69 Proporsi ikan pada 5 – 145 PWM Hijau Merah 

 
Gambar 69 di atas menunjukkan keberadaan ikan pada masa transisi 

hijau-merah dengan nilai 5-145 PWM biru-hijau, yaitu nilai hijau diberikan 
PWM sebesar 5 dan nilai merah diberikan PWM sebesar 145. Nilai PWM 
yang di setting pada alat kontrol ini adalah mulai dari 0 sampai dengan 250, 
dengan lompatan setting 5 PWM secara program. Pengamatan dari grafik 
secara temporal untuk vertikal, terlihat pada 5 menit pertama proporsi 
ikan 27% menjadi 27% dan pada 5 menit kedua 26% menjadi 20 %. Pada 5 
menit pertama tetap dan pada 5 menit kedua terjadi penurunan 6%. 
Sedangkan secara temporal untuk horizontal, terlihat pada 5 menit 
pertama proporsi ikan 13% menjadi 27% dan pada 5 menit kedua 24% 
menjadi 36%. Pada 5 menit pertama terjadi kenaikan 14% dan pada 5 
menit kedua terjadi kenaikan 12%. 
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Keberadaan ikan pada pengamatan secara spasial, berkaitan dengan 
keberadaan ikan dengan zona intensitas cahaya yang dihasilkan oleh alat 
kontrol intensitas cahaya. Berdasarkan hasil uji coba di bagan tancap di 
dapatkan tiga zona, yaitu centre zone (CZ), main zone (MZ) dan influence 
zone (IZ). Pengamatan keberadaan ikan untuk transisi hijau-merah 145-5 
PWM, sekelompok ikan lebih dominan berada pada zona utama yaitu MZ. 
Dalam pengamatan ini difokuskan kepada keberadaan ikan yang dominan 
pada zona intensitas cahaya. Keberadaan ikan ini dapat dilihat pada 
Gambar 69 di atas, untuk horizontal pada 5 menit pertama dengan 
proporsi 70% menjadi 73% dan 5 menit kedua dengan proporsi 66% 
menjadi 97%. Pada 5 menit pertama terjadi kenaikan 3% dan pada 5 menit 
kedua terjadi kenaikan 31%. Sedangkan untuk vertikal pada 5 menit 
pertama dengan proporsi 92% menjadi 95% dan 5 menit kedua dengan 
proporsi 85% menjadi 98%. Pada 5 menit pertama terjadi kenaikan 3% dan 
pada 5 menit kedua terjadi kenaikan 13%, namun keberadaan ikan berada 
pada infulence zone (IZ). 

 
Temporal 

 
Spasial 

Gambar 70 Proporsi ikan pada 0 – 250 PWM Hijau-Merah 
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Gambar 70 di atas menunjukkan keberadaan ikan pada masa transisi 
hijau-merah dengan nilai 0-250 PWM biru-hijau, yaitu nilai hijau diberikan 
PWM sebesar 0 dan nilai merah diberikan PWM sebesar 250. Nilai PWM 
yang di setting pada alat kontrol ini adalah mulai dari 0 sampai dengan 250, 
dengan lompatan setting 5 PWM secara program. Pengamatan dari grafik 
secara temporal untuk vertikal, terlihat pada 5 menit pertama proporsi 
ikan 51% menjadi 41% dan pada 5 menit kedua 5% menjadi 3%. Pada 5 
menit pertama kenaikan 10% dan pada 5 menit kedua penurunan 2%. 
Sedangkan secara temporal untuk horizontal, terlihat pada 5 menit 
pertama proporsi ikan 34% menjadi 23% dan pada 5 menit kedua 19% 
menjadi 24%. Pada 5 menit pertama terjadi penurunan 13% dan pada 5 
menit kenaikan 5%. 

Keberadaan ikan pada pengamatan secara spasial, berkaitan dengan 
keberadaan ikan dengan zona intensitas cahaya yang dihasilkan oleh alat 
kontrol intensitas cahaya. Berdasarkan hasil uji coba di bagan tancap di 
dapatkan tiga zona, yaitu centre zone (CZ), main zone (MZ) dan influence 
zone (IZ). Pengamatan keberadaan ikan untuk transisi hijau-merah 145-5 
PWM, sekelompok ikan lebih dominan berada pada zona utama yaitu MZ. 
Dalam pengamatan ini difokuskan kepada keberadaan ikan yang dominan 
pada zona intensitas cahaya. Keberadaan ikan ini dapat dilihat pada 
Gambar 70 di atas, untuk horizontal pada 5 menit pertama dengan 
proporsi 99% menjadi 100% dan 5 menit kedua dengan proporsi 100% 
menjadi 100%. Pada 5 menit pertama terjadi kenaikan 1% dan pada 5 
menit kedua tetap. Sedangkan untuk vertikal pada 5 menit pertama 
dengan proporsi 69% menjadi 64% dan 5 menit kedua dengan proporsi 
100% menjadi 100%. Pada 5 menit pertama terjadi penurunan 5% dan 
pada 5 menit kedua tetap, namun keberadaan ikan berada pada infulence 
zone (IZ). 

  
6. Komposisi hasil tangkapan ikan 

Hasil tangkapan bagan tancap dikelompokkan berdasarkan waktu 
penangkapan dan jenis spesies yang tertangkap (Sugandi 2019). Waktu  
penangkapan  ikan dengan pengamatan menggunakan alat hidroakustik 
dilakukan pada jam 18.00 – 21.00 WIB dan jam 00.00 – 03.00 WIB, serta 
lampu kontrol pada jam 21.00 – 00.00 WIB. Berdasarkan jenis spesies yang 
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telah didapatkan dalam waring bagan tancap antara lain cumi-cumi (Loligo 
sp), petek (Leiognathus equulus), bentong, teri nasi, dan beseng. Jumlah 
tangkapan dengan satuan gram disajikan pada Gambar 71. 

Pengoperasian penangkapan ikan yang dilakukan pada jam 18.00-
21.00 WIB mendapatkan dua jenis spesies ikan yaitu petek (Leiognathus 
equulus) dan cumi-cumi (Loligo sp). Pada jam 00.00 – 03.00 WIB dengan 
jumlah tiga spesies yang berbeda yaitu teri nasi (Stolephorus sp), cumi-
cumi (Loligo sp) dan Beseng dengan dominan ikan teri. Ikan selar kuning 
mengalami musim pemijahan pada bulan Juni hingga September 
(Thangaraja 1985) dalam Mayalibit et al. (2014). Menurut Ahmad (2014) 
menyatakan bahwa cumi-cumi mengalami meningkat antara pukul 01.00 – 
04.00 WIB dan menyimpulkan bahwa waktu yang dibutuhkan cumi-cumi 
untuk berkumpul di bawah bagan pada kedalaman lebih dari dua meter 
sekitar 20 menit. Bagan tancap kontrol pada waktu 21.00 – 00.00 WIB 
mendapatkan jumlah dua spesies ikan yang berbeda yaitu cumi-cumi 
(Loligo sp), dengan dominan ikan teri nasi. Menurut Hutomo et al. (1987) 
spesies Stolephorus indicus banyak ditemukan di Pantai Jawa terutama 
pada bulan Juli dan Agustus. Musim penangkapan ikan yang baik untuk 
tembang dan cumi-cumi terjadi pada musim barat dari Desember - 
Februari (Rivai et al. 2017). Pada pengkajian (Hamidi, 2017) di perairan 
Aceh Barat Daya pada bulan Juli sampai September merupakan musim 
penangkapan ikan teri. Gerombolan ikan teri biasanya berada di pesisir 
dan memasuki daerah estuari. 

Hasil tangkapan pada kondisi biru-hijau observasi ke 2 menghasilkan 
5000 gram ikan cumi-cumi dan 10000 gram ikan bentong, seperti 
ditunjukkan pada Gambar 55. Perbandingan hasil tangkapan cumi-cumi 
pada observasi ke 1 dengan kontrol memiliki jumlah tangkapan yang sama, 
5000 gram, demikian juga hasil tangkapan pada observasi ke 2 dengan 
kontrol memiliki jumlah tangkapan yang sama 5000 gram. 

Perbandingan hasil jumlah tangkapan ikan pada observasi ke 1 dengan 
kontrol 10000 gram : 25000 gram. Perbandingan hasil jumlah tangkapan 
ikan pada observasi ke 2 dengan kontrol 10000 gram : 25000 gram. 
Perbandingan hasil jumlah tangkapan ikan pada observasi ke 1 dengan 
observasi ke 2 yaitu 10000 gram : 15000 gram, atau 2:3. 
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Gambar 71 Komposisi hasil tangkapan ikan. 

 
7. Konsumsi bahan bakar 

Bahan bakar minyak (BBM) yang banyak digunakan oleh nelayan 
bagan di kepulauan Seribu adalah BBM solar dan bensin. Bahan bakar 
minyak yang digunakan pada lampu kontrol atau lampu bagan adalah BBM 
berupa solar, sedangkan bahan bakar yang digunakan pada LED HPL-RGB 
adalah BBM berupa bensin. Harga BBM solar dan BBM bensin tidak sama, 
cukup jauh berbeda, harga solar per liter Rp9 850 sedangkan harga BBM 
bensin per liter Rp7 000. Konsumsi bahan bakar yang digunakan pada 
lampu bagan dan LED-RGB terdapat perbedaan yang cukup nyata yaitu 
dalam kurun waktu pemakaian lampu bagan dalam semalam dari jam 
18.00 WIB sampai dengan jam 06.00 WIB. Lampu bagan sebagai lampu 
kontrol menggunakan 10 liter solar setiap malam sedangkan bahan bakar 
yang digunakan untuk lampu LED-HPL sebanyak 3 liter bensin dalam satu 
malam. Penggunaan lampu bagan dalam semalam memerlukan biaya BBM 
sebesar Rp75 000, sedangkan penggunaan lampu LED - HPL dalam satu 
malam memerlukan biaya sebesar Rp30 000. Antara pemakaian bahan 
bakar solar dan bensin memiliki selisih yang cukup bayak yaitu Rp75 000  - 
Rp30 000 = Rp45 000. Perbedaan pemakaian bahan bakar ini ditunjukkan 
pada Gambar 72. 
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Gambar bagian atas menunjukkan konsumsi BBM solar dan yang 
digunakan dalam satu malam, dan bagian bawah konsumsi bensin  dan 
biaya yang digunakan dalam satu  malam. 

 

 
Gambar 72 Komsumsi bahan bakar minyak (BBM) 

 
Berdasarkan hasil uji coba di bagan tancap menunjukkan bahwa 

Spektrum Intensitas Cahaya RGB pemikat ikan ini dapat mempengaruhi 
tingkah laku ikan sehingga keberadaan ikan akan tetap di sekitar 
pencahayaan dengan bentuk schooling. Jumlah penangkapan ikan dalam 
satu malam dapat mencapai 50 kg dengan 5 jenis spesies. Dari segi biaya 
operasional alat lebih efisien dibandingkan menggunakan lampu bagan.  

 
Tabel 14 Analisis ekonomi 

Lampu perlakuan (lampu LED RGB) 

Pendapatan Rp.850.000 

Pengeluaran Bensin Rp.30.000 

Keuntungan Rp.820.000 

Lampu kontrol 

Pendapatan Rp.750.000 

Pengeluaran Solar Rp.75.000 

Keuntungan Rp.675.000 

 
Pengeluaran dalam sumber bahan bakar untuk lampu kontrol sebesar 

Rp.75.000 dan lampu perlakuan (lampu LED RGB) sebesar Rp.30.000 
dalam satu malam. Pendapatan hasil tangkapan untuk lampu kontrol 
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Rp.750.000 dan lampu perlakuan (lampu LED RGB) Rp.850.000. 
Keuntungan ekonomi sebesar Rp.145.000 dalam satu malam. 

Beberapa permasalahan di atas yaitu pengaturan intensitas cahaya 
dilakukan secara manual (Thenu et al. 2013; Taufiq et al. 2015, Sulaiman 
et al. 2015; Hamidi 2017; Susanto 2019; Sugandi 2019), sedangkan pada 
pengkajian ini dilakukan perubahan intensitas cahaya secara konstan dan 
otomatis dilakukan secara halus menggunakan modulasi lebar pulsa. 

Pengkajian light fishing dengan cara manual di atas masih memiliki 
kekurangan, diantaranya pengaturan cahaya tidak dapat dilakukan secara 
halus, dan tidak dapat dilakukan secara konstan serta diskontinue, namun 
pengaturan dengan menggunakan microcontroller dapat dilakukan secara 
konstan dan otomatik, sehingga dapat digunakan secara kontinyu pada 
berbagai kondisi. 

Gambar 63 di atas menunjukkan keberadaan ikan pada masa transisi 
biru-hijau dengan nilai 0-250 PWM biru-hijau, yaitu nilai biru diberikan 
PWM sebesar nol dan nilai hijau diberikan PWM sebesar 250. Pengamatan 
dari grafik secara temporal untuk vertikal, terlihat pada 5 menit pertama 
proporsi ikan 30% menjadi 26% dan pada 5 menit kedua 21% menjadi 
23 %. Pada 5 menit pertama terjadi penurunan 4% dan pada 5 menit 
kedua terjadi kenaikan 2%. Sedangkan secara temporal untuk horizontal, 
terlihat pada 5 menit pertama proporsi ikan 32% menjadi 28% dan pada 5 
menit kedua 22% menjadi 18%. Pada 5 menit pertama terjadi penurunan 4% 
dan pada 5 menit kedua terjadi penurunan 4%. 

Keberadaan ikan pada masa transisi hijau-merah dengan nilai 0-250 
PWM Pengamatan dari grafik secara temporal untuk vertikal, terlihat pada 
5 menit pertama proporsi ikan 51% menjadi 41% dan pada 5 menit kedua 
5% menjadi 3 %. Pada 5 menit pertama terjadi penurunan 10% dan pada 5 
menit kedua terjadi penurunan 2%. Sedangkan secara temporal untuk 
horizontal, terlihat pada 5 menit pertama proporsi ikan 34% menjadi 23% 
dan pada 5 menit kedua 19% menjadi 24%. Pada 5 menit pertama terjadi 
penurunan 11% dan pada 5 menit kedua terjadi kenaikan 5%. 

Dari hasil pengamatan secara temporal pada transisi perubahan 
intensitas cahaya dari warna biru-hijau 0-250 PWM, keberadaan ikan tetap 
berada disekitar cahaya pada keadaan vertikal dan horizontal walaupun 
terjadi sedikit naik dan turun proporsinya. Demikian juga dari hasil 
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pengamatan secara temporal pada transisi perubahan intensitas cahaya 
dari warna hijau-merah 0-250 PWM, keberadaan ikan tetap berada 
disekitar cahaya pada keadaan vertikal dan horizontal walaupun terjadi 
sedikit naik dan turun proporsinya.  

Dari kedua pengamatan keberadaan ikan secara temporal untuk 
transisi intensitas cahaya warna biru-hijau 0-250 PWM dan hijau-merah 0-
250 PWM, menunjukkan pola tingkah laku ikan disekitar cahaya saat 
terjadi perubahan warna biru ke hijau atau hijau ke merah, tidak keluar 
dari catchable area, atau ikan tidak terkejut untuk meninggalkan catchable 
area. Menurut Sulaiman et al. (2015) bahwa saat pergantian warna pola 
tingkah laku ikan akan mengalami pengurangan sebagian karena ikan 
terkejut dan meninggalkan catchable area. Dalam pengkajian ini 
didapatkan hasil bahwa saat perubahan warna, pola tingkah laku ikan 
tidak terkejut dan tetap berada pada catchable area.  

Keberadaan ikan pada pengamatan secara spasial, berkaitan dengan 
keberadaan ikan dengan zona intensitas cahaya yang dihasilkan oleh alat 
kontrol intensitas cahaya. Berdasarkan hasil uji coba di bagan tancap di 
dapatkan tiga zona, yaitu centre zone (CZ), main zone (MZ) dan influence 
zone (IZ). Pengamatan keberadaan ikan untuk transisi biru-hijau 0-250 
PWM, sekelompok ikan lebih dominan berada pada zona utama yaitu 
main zone (MZ). Keberadaan ikan ini pada Gambar 63 di atas, untuk 
horizontal pada 5 menit pertama dengan proporsi 66% menjadi 78% dan 5 
menit kedua dengan proporsi 82% menjadi 81%. Pada 5 menit pertama 
terjadi kenaikan sebesar 12% dan pada 5 menit kedua terjadi penurunan 
1%. Sedangkan untuk vertikal pada 5 menit pertama dengan proporsi 26% 
menjadi 39% dan 5 menit kedua dengan proporsi 31% menjadi 28%. Pada 
5 menit pertama terjadi kenaikan sebesar 13% dan pada 5 menit kedua 
terjadi penurunan 3%. 

Pengamatan keberadaan ikan untuk transisi hijau-biru 0-250 PWM, 
sekelompok ikan lebih dominan berada pada zona utama yaitu MZ.. 
Keberadaan pada Gambar 63 di atas, untuk horizontal pada 5 menit 
pertama dengan proporsi 99% menjadi 100% dan 5 menit kedua dengan 
proporsi 100% menjadi 100%. Pada 5 menit pertama terjadi kenaikan 
sebesar 1% dan pada 5 menit kedua tidak terjadi penurunan atau kenaikan. 
Sedangkan untuk vertikal pada 5 menit pertama dengan proporsi 30% 
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menjadi 16% dan 5 menit kedua dengan proporsi 0% menjadi 0%. Pada 5 
menit pertama terjadi penurunan sebesar 14% dan pada 5 menit kedua 
ikan turun ke bagian yang lebih dalam yaitu influence zone (IZ). 

Dari kedua pengamatan keberadaan ikan untuk transisi intensitas 
cahaya warna biru-hijau 0-250 PWM dan hijau-merah 0-250 PWM, dari sisi 
spasial menunjukkan pola tingkah laku ikan disekitar cahaya saat terjadi 
perubahan warna biru ke hijau atau hijau ke merah, tidak keluar dari 
catchable area, atau ikan tidak terkejut untuk meninggalkan catchable 
area.  

Berdasarkan pada pengamatan keberadaan ikan pada transisi warna 
biru-hijau dan hijau-merah, baik dari sisi temporal atau sisi spasial 
menunjukkan bahwa ikan tetap berada pada sekitar cahaya atau ikan tidak 
terkejut terhadap perubahan warna yang dilakukan secara halus. Menurut 
Sulaiman et al. (2015) bahwa saat pergantian warna pola tingkah laku ikan 
akan mengalami pengurangan sebagian karena ikan terkejut dan 
meninggalkan catchable area. Dalam pengkajian ini didapatkan hasil 
bahwa saat perubahan warna, pola tingkah laku ikan tidak terkejut dan 
tetap berada pada catchable area.  

Gambar 64 di atas menunjukkan keberadaan ikan pada masa transisi 
biru-hijau dengan nilai 250-0 PWM. Pengamatan dari grafik secara 
temporal untuk vertikal, terlihat pada 5 menit pertama proporsi ikan 35% 
menjadi 35% dan pada 5 menit kedua 17% menjadi 13 %. Pada 5 menit 
pertama tidak terjadi penurunan atau kenaikan dan pada 5 menit kedua 
terjadi penurunan 4%. Sedangkan secara temporal untuk horizontal, 
terlihat pada 5 menit pertama proporsi ikan 40% menjadi 21% dan pada 5 
menit kedua 21% menjadi 19%. Pada 5 menit pertama terjadi penurunan 
19% dan pada 5 menit kedua terjadi penurunan 2%. 

Keberadaan ikan pada pengamatan secara spasial, pengamatan 
keberadaan ikan untuk transisi biru-hijau 250-0 PWM, sekelompok ikan 
lebih dominan berada pada zona utama yaitu MZ. Dalam pengamatan ini 
difokuskan kepada keberadaan ikan yang dominan pada zona intensitas 
cahaya. Keberadaan ikan ini dapat dilihat pada Gambar 64 di atas, untuk 
horizontal pada 5 menit pertama dengan proporsi 89% menjadi 90% dan 5 
menit kedua dengan proporsi 92% menjadi 97%. Pada 5 menit pertama 
terjadi kenaikan sebesar 1% dan pada 5 menit kedua terjadi kenaikan 5%. 
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Sedangkan untuk vertikal pada 5 menit pertama dengan proporsi 100% 
menjadi 100% dan 5 menit kedua dengan proporsi 100% menjadi 1008%. 
Pada 5 menit pertama tidak terjadi kenaikan atau penurunan dan pada 5 
menit kedua tidak terjadi kenaikan atau penurunan, namun keberadaan 
ikan berada diluar zona. 

Gambar 65 di atas menunjukkan keberadaan ikan pada masa transisi 
biru-hijau dengan nilai 145-5 PWM, pengamatan dari grafik secara 
temporal untuk vertikal, terlihat pada 5 menit pertama proporsi ikan 44% 
menjadi 17% dan pada 5 menit kedua 26% menjadi 13 %. Pada 5 menit 
pertama terjadi penurunan 27% dan pada 5 menit kedua terjadi 
penurunan 13%. Sedangkan secara temporal untuk horizontal, terlihat 
pada 5 menit pertama proporsi ikan 27% menjadi 11% dan pada 5 menit 
kedua 4% menjadi 58%. Pada 5 menit pertama terjadi penurunan 16% dan 
pada 5 menit kedua terjadi kenaikan 54%. 

Keberadaan ikan pada pengamatan secara spasial, pengamatan 
keberadaan ikan untuk transisi biru-hijau 145-5 PWM, sekelompok ikan 
lebih dominan berada pada zona utama yaitu MZ. Dalam pengamatan ini 
difokuskan kepada keberadaan ikan yang dominan pada zona intensitas 
cahaya. Keberadaan ikan ini dapat dilihat pada Gambar 65 di atas, untuk 
horizontal pada 5 menit pertama dengan proporsi 100% menjadi 100% 
dan 5 menit kedua dengan proporsi 95% menjadi 100%. Pada 5 menit 
pertama tidak terjadi kenaikan atau penurunan dan pada 5 menit kedua 
terjadi kenaikan 5%. Sedangkan untuk vertikal pada 5 menit pertama 
dengan proporsi 100% menjadi 100% dan 5 menit kedua dengan proporsi 
100% menjadi 22%. Pada 5 menit pertama tidak terjadi kenaikan atau 
penurunan dan pada 5 menit kedua tidak terjadi penurunan 78%, namun 
keberadaan ikan berada pada infulence zone (IZ). 

Gambar 66 di atas menunjukkan keberadaan ikan pada masa transisi 
biru-hijau dengan nilai 5-145 PWM, pengamatan dari grafik secara 
temporal untuk vertikal, terlihat pada 5 menit pertama proporsi ikan 24% 
menjadi 27% dan pada 5 menit kedua 25% menjadi 24 %. Pada 5 menit 
pertama terjadi kenaikan 3% dan pada 5 menit kedua terjadi penurunan 
1%. Sedangkan secara temporal untuk horizontal, terlihat pada 5 menit 
pertama proporsi ikan 10% menjadi 32% dan pada 5 menit kedua 35% 
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menjadi 23%. Pada 5 menit pertama terjadi kenaikan 22% dan pada 5 
menit kedua terjadi penurunan 12%. 

Keberadaan ikan pada pengamatan secara spasial, untuk horizontal 
pada 5 menit pertama dengan proporsi 100% menjadi 100% dan 5 menit 
kedua dengan proporsi 30% menjadi 11%. Pada 5 menit pertama tidak 
terjadi kenaikan atau penurunan dan pada 5 menit kedua terjadi 
penurunan 19%. Sedangkan untuk vertikal pada 5 menit pertama dengan 
proporsi 93% menjadi 100% dan 5 menit kedua dengan proporsi 38% 
menjadi 19%. Pada 5 menit pertama tidak terjadi kenaikan atau 
penurunan dan pada 5 menit kedua terjadi penurunan 18%, namun 
keberadaan ikan berada pada IZ. 

Gambar 67 di atas menunjukkan keberadaan ikan pada masa transisi 
biru-hijau dengan nilai 0-250 PWM, pengamatan dari grafik secara 
temporal untuk vertikal, terlihat pada 5 menit pertama proporsi ikan 23% 
menjadi 16% dan pada 5 menit kedua 25% menjadi 36 %. Pada 5 menit 
pertama terjadi penurunan 7% dan pada 5 menit kedua terjadi kenaikan 
16%. Sedangkan secara temporal untuk horizontal, terlihat pada 5 menit 
pertama proporsi ikan 24% menjadi 28% dan pada 5 menit kedua 15% 
menjadi 33%. Pada 5 menit pertama terjadi penurunan 4% dan pada 5 
menit kedua terjadi kenaikan 18%. 

Keberadaan ikan pada pengamatan secara spasial, untuk horizontal 
pada 5 menit pertama dengan proporsi 56% menjadi 58% dan 5 menit 
kedua dengan proporsi 70% menjadi 91%. Pada 5 menit pertama terjadi 
kenaikan 2% dan pada 5 menit kedua terjadi kenaikan 21%. Sedangkan 
untuk vertikal pada 5 menit pertama dengan proporsi 82% menjadi 92% 
dan 5 menit kedua dengan proporsi 12% menjadi 54%. Pada 5 menit 
pertama terjadi kenaikan 10% dan pada 5 menit kedua terjadi kenaikan 
42%, namun keberadaan ikan berada pada IZ. 

Gambar 68 di atas menunjukkan keberadaan ikan pada masa transisi 
hijau-merah dengan nilai 145-5 PWM. Pengamatan dari grafik secara 
temporal untuk vertikal, terlihat pada 5 menit pertama proporsi ikan 27% 
menjadi 24% dan pada 5 menit kedua 24% menjadi 25 %. Pada 5 menit 
pertama terjadi penurunan 3% dan pada 5 menit kedua terjadi kenaikan 
1%. Sedangkan secara temporal untuk horizontal, terlihat pada 5 menit 
pertama proporsi ikan 13% menjadi 28% dan pada 5 menit kedua 22% 
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menjadi 37%. Pada 5 menit pertama terjadi kenaikan 15% dan pada 5 
menit kedua terjadi kenaikan 15%. 

Keberadaan ikan pada pengamatan secara spasial, untuk horizontal 
pada 5 menit pertama dengan proporsi 92% menjadi 93% dan 5 menit 
kedua dengan proporsi 77% menjadi 85%. Pada 5 menit pertama terjadi 
kenaikan 1% dan pada 5 menit kedua terjadi kenaikan 8%. Sedangkan 
untuk vertikal pada 5 menit pertama dengan proporsi 97% menjadi 96% 
dan 5 menit kedua dengan proporsi 91% menjadi 83%. Pada 5 menit 
pertama terjadi penurunan 1% dan pada 5 menit kedua terjadi penurunan 
8%, namun keberadaan ikan berada pada infulence zone (IZ). 

Gambar 69 di atas menunjukkan keberadaan ikan pada masa transisi 
hijau-merah dengan nilai 5-145 PWM, secara temporal untuk vertikal, 
terlihat pada 5 menit pertama proporsi ikan 27% menjadi 27% dan pada 5 
menit kedua 26% menjadi 20 %. Pada 5 menit pertama tetap dan pada 5 
menit kedua terjadi penurunan 6%. Sedangkan secara temporal untuk 
horizontal, terlihat pada 5 menit pertama proporsi ikan 13% menjadi 27% 
dan pada 5 menit kedua 24% menjadi 36%. Pada 5 menit pertama terjadi 
kenaikan 14% dan pada 5 menit kedua terjadi kenaikan 12%. 

Keberadaan ikan pada pengamatan secara spasial, untuk horizontal 
pada 5 menit pertama dengan proporsi 70% menjadi 73% dan 5 menit 
kedua dengan proporsi 66% menjadi 97%. Pada 5 menit pertama terjadi 
kenaikan 3% dan pada 5 menit kedua terjadi kenaikan 31%. Sedangkan 
untuk vertikal pada 5 menit pertama dengan proporsi 92% menjadi 95% 
dan 5 menit kedua dengan proporsi 85% menjadi 98%. Pada 5 menit 
pertama terjadi kenaikan 3% dan pada 5 menit kedua terjadi kenaikan 
13%, namun keberadaan ikan berada pada infulence zone (IZ). 

Gambar 70 di atas menunjukkan keberadaan ikan pada masa transisi 
hijau-merah dengan nilai 0-250 PWM, secara temporal untuk vertikal, 
terlihat pada 5 menit pertama proporsi ikan 51% menjadi 41% dan pada 5 
menit kedua 5% menjadi 3%. Pada 5 menit pertama kenaikan 10% dan 
pada 5 menit kedua penurunan 2%. Sedangkan secara temporal untuk 
horizontal, terlihat pada 5 menit pertama proporsi ikan 34% menjadi 23% 
dan pada 5 menit kedua 19% menjadi 24%. Pada 5 menit pertama terjadi 
penurunan 13% dan pada 5 menit kenaikan 5%. 
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Keberadaan ikan pada pengamatan secara spasial, pengamatan 
keberadaan ikan untuk transisi hijau-merah 145-5 PWM, sekelompok ikan 
lebih dominan berada pada zona utama yaitu MZ. Dalam pengamatan ini 
difokuskan kepada keberadaan ikan yang dominan pada zona intensitas 
cahaya. Keberadaan ikan ini dapat dilihat pada Gambar 70 di atas, untuk 
horizontal pada 5 menit pertama dengan proporsi 99% menjadi 100% dan 
5 menit kedua dengan proporsi 100% menjadi 100%. Pada 5 menit 
pertama terjadi kenaikan 1% dan pada 5 menit kedua tetap. Sedangkan 
untuk vertikal pada 5 menit pertama dengan proporsi 69% menjadi 64% 
dan 5 menit kedua dengan proporsi 100% menjadi 100%. Pada 5 menit 
pertama terjadi penurunan 5% dan pada 5 menit kedua tetap, namun 
keberadaan ikan berada pada IZ. 

Berdasarkan hasil uji coba di bagan tancap perubahan intensitas 
cahaya secara halus pada Gambar 63 sampai dengan Gambar 70, 
menunjukkan bahwa ikan tidak mengalami terkejut tetapi tetap di 
catchable area.  

Dari kedua pengamatan keberadaan ikan untuk transisi intensitas 
cahaya warna biru-hijau 0-250 PWM dan hijau-merah 0-250 PWM, dari sisi 
spasial menunjukkan pola tingkah laku ikan disekitar cahaya saat terjadi 
perubahan warna biru ke hijau atau hijau ke merah, tidak keluar dari 
catchable area, atau ikan tidak terkejut untuk meninggalkan catchable 
area.  

Pengamatan keberadaan ikan pada transisi warna biru-hijau dan hijau-
merah, baik dari sisi temporal atau sisi spasial menunjukkan bahwa ikan 
tetap berada pada sekitar cahaya atau ikan tidak terkejut terhadap 
perubahan warna yang dilakukan secara halus. 

Hasil tangkapan di bagan tancap dengan waktu  penangkapan  ikan 
jam 18.00 – 21.00 WIB dan jam 00.00 – 03.00 WIB, serta lampu kontrol 
pada jam 21.00 – 00.00 WIB, telah didapatkan dalam waring bagan tancap 
antara lain cumi-cumi (Loligo sp), petek (Leiognathus equulus), bentong, 
teri nasi, dan beseng. Jumlah tangkapan dengan satuan gram disajikan 
pada Gambar 71. 

Pengoperasian penangkapan ikan yang dilakukan pada jam 18.00 – 
21.00 WIB mendapatkan dua jenis spesies ikan yaitu petek (Leiognathus 
equulus) dan cumicumi (Loligo sp). Pada jam 00.00 – 03.00 WIB dengan 
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jumlah tiga spesies yang berbeda yaitu teri nasi (Stolephorus sp), cumi-
cumi (Loligo sp) dan Beseng dengan dominan ikan teri. Bagan tancap 
kontrol pada waktu 21.00 – 00.00 WIB mendapatkan jumlah dua spesies 
ikan yang berbeda yaitu cumi-cumi (Loligo sp), dengan dominan ikan teri 
nasi.  

Hasil tangkapan pada kondisi biru-hijau observasi ke 2 menghasilkan 5 
000 gram ikan cumi-cumi dan 10 000 gram ikan bentong, seperti 
ditunjukkan pada Gambar 55. Perbandingan hasil tangkapan cumi-cumi 
pada observasi ke 1 dengan kontrol memiliki jumlah tangkapan yang sama, 
5 000 gram, demikian juga hasil tangkapan pada observasi ke 2 dengan 
kontrol memiliki jumlah tangkapan yang sama 5 000 gram. 

Perbandingan hasil jumlah tangkapan ikan pada observasi ke 1 dengan 
kontrol 10 000 gram : 25 000 gram. Perbandingan hasil jumlah tangkapan 
ikan pada observasi ke 2 dengan kontrol 10 000 gram : 25 000 gram. 
Perbandingan hasil jumlah tangkapan ikan pada observasi ke 1 dengan 
observasi ke 2 yaitu 10 000 gram : 15 000 gram, atau 2:3. 

Bahan bakar minyak (BBM) yang digunakan pada LED HPL-RGB adalah 
BBM berupa bensin. Harga BBM solar dan BBM bensin tidak sama, cukup 
jauh berbeda, harga solar per liter Rp.9.850 sedangkan harga BBM bensin 
per liter Rp.7.000. Konsumsi bahan bakar yang digunakan pada lampu 
bagan dan LED-RGB terdapat perbedaan yang cukup nyata yaitu dalam 
kurun waktu pemakaian lampu bagan dalam semalam dari jam 18.00 WIB 
sampai dengan jam 06.00 WIB. Lampu bagan sebagai lampu kontrol 
menggunakan 10 liter solar setiap malam sedangkan bahan bakar yang 
digunakan untuk lampu LED-HPL sebanyak 3 liter bensin dalam satu 
malam. Penggunaan lampu bagan dalam semalam memerlukan biaya BBM 
sebesar Rp.75.000, sedangkan penggunaan lampu LED-HPL dalam satu 
malam memerlukan biaya sebesar Rp30 000. Antara pemakaian bahan 
bakar solar dan bensin memiliki selisih yang cukup bayak yaitu Rp75 000  - 
Rp.30.000 = Rp.45.000. Pendapatan hasil tangkapan untuk lampu kontrol 
Rp.750.000 dan lampu perlakuan (lampu LED RGB)  Rp.850.000. 
Keuntungan ekonomi yang diperoleh sebesar Rp.145.000. Perbedaan 
pemakaian bahan bakar ini ditunjukkan pada Gambar 72. 
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Berdasarkan hasil uji coba di bagan tancap menunjukkan bahwa 
Spektrum Intensitas Cahaya RGB pemikat ikan ini dapat mempengaruhi 
tingkah laku ikan sehingga keberadaan ikan akan tetap di sekitar 
pencahayaan dengan bentuk schooling. Jumlah penangkapan ikan dalam 
satu malam dapat mencapai 50 kg dengan 5 jenis spesies. Biaya 
operasional alat lebih efisien dibandingkan menggunakan lampu bagan. 
Pendapatan hasil tangkapan untuk lampu kontrol Rp750 000 dan lampu 
perlakuan (lampu LED RGB)  Rp850 000. Keuntungan ekonomi sebesar 
Rp145 000 dalam satu malam Biaya rancangan pembuatan alat kontrol 
sebesar Rp4 315 000. 

Alat kontrol ini dapat dibuat dengan biaya murah, efektivitas dan 
efisien dalam penggunaan, serta mudah perawatan dan penggunaannya. 

 

C. RANGKUMAN MATERI 
Penggunaan Spektrum Intensitas Cahaya RGB pemikat ikan, antara lain:  

1. Pemakaian lampu HPL RGB dengan menggunakan alat kontrol lebih 
efektif digunakan, karena tinggal memasangnya di bagan tancap, tidak 
melakukan buka pasang saat pengoperasian, dan perawatan sangat 
mudah dilakukan. Berdasarkan pada pengamatan keberadaan ikan 
pada transisi warna biru-hijau dan hijau-merah, baik dari sisi temporal 
atau sisi spasial menunjukkan bahwa ikan tetap berada pada sekitar 
cahaya atau ikan tidak terkejut terhadap perubahan warna yang 
dilakukan secara halus. Berdasarkan hasil uji coba di bagan tancap 
perubahan intensitas cahaya secara halus pada Gambar 63 sampai 
dengan Gambar 70, menunjukkan bahwa ikan tidak mengalami 
terkejut tetapi tetap di catchable area. Dari kedua pengamatan 
keberadaan ikan untuk transisi intensitas cahaya warna biru-hijau 0-
250 PWM dan hijau-merah 0-250 PWM, dari sisi spasial menunjukkan 
pola tingkah laku ikan disekitar cahaya saat terjadi perubahan warna 
biru ke hijau atau hijau ke merah, tidak keluar dari catchable area, 
atau ikan tidak terkejut untuk meninggalkan catchable area. 
Pengamatan keberadaan ikan pada transisi warna biru-hijau dan hijau-
merah, baik dari sisi temporal atau sisi spasial menunjukkan bahwa 
ikan tetap berada pada sekitar cahaya atau ikan tidak terkejut 
terhadap perubahan warna yang dilakukan secara halus. 
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2. Menurut Sulaiman et al. (2015) bahwa saat pergantian warna pola 
tingkah laku ikan akan mengalami pengurangan sebagian karena ikan 
terkejut dan meninggalkan catchable area. Dalam pengkajian ini 
didapatkan hasil bahwa saat perubahan warna, pola tingkah laku ikan 
tidak terkejut dan tetap berada pada catchable area.  

3. Perbandingan hasil jumlah tangkapan ikan pada observasi ke 1 dengan 
kontrol 10.000 gram : 25.000 gram. Perbandingan hasil jumlah 
tangkapan ikan pada observasi ke 2 dengan kontrol 10.000 gram : 25 
000 gram. Perbandingan hasil jumlah tangkapan ikan pada observasi 
ke 1 dengan observasi ke 2 yaitu 10.000 gram : 15.000 gram, atau 2:3. 

4. Penggunaan bahan bakar dalam penangkapan ikan di bagan tancap 
cukup efisien. Biaya yang digunakan untuk mengoperasikan Spektrum 
Intensitas cahaya RGB ini menghabiskan dana pembelian bensin dalam 
satu malam sebesar Rp.30.000 namun jika menggunakan kontrol 
dengan lampu jenis neon dan merkuri, biaya yang digunakan dalam 
satu malam mencapai Rp.75.000. Dalam hal ini dapat menghemat 
biaya BBM sekitar Rp.45.000. Pendapatan hasil tangkapan untuk 
lampu kontrol Rp.750.000 dan lampu perlakuan (lampu LED RGB)  
Rp.850.000. Keuntungan ekonomi sebesar Rp.145.000 dalam satu 
malam Biaya Rancangan pembuatan alat kontrol sebesar Rp.4.315.000. 

  



 

 

 

 
 

ANALISIS SISTEM MIKROKONTROLER 
DALAM PEMANFAATAN REKAYASA LAMPU 

PEMIKAT IKAN PADA PERIKANAN 
 
 

A. GAMBARAN ANALISIS SISTEM MIKROKONTROLER DALAM 
PEMANFAATAN REKAYASA LAMPU PEMIKAT IKAN PADA 
PERIKANAN 
Cahaya dalam perikanan bagan merupakan  salah satu alat bantu yang 

menentukan keberhasilan dalam penangkapan ikan. Jenis lampu yang 
digunakan pada umumnya adalah neon, merkuri, halogen dan yang 
sedang berkembang pada saat ini adalah penggunaan lampu dengan LED 
(Cahyadi dan Wong 2017; Hamidi 2017; Wang et al. 2017).  

Sesuai dengan perkembangan teknologi di bidang pencahayaan, 
lampu yang saat ini paling hemat adalah LED. Keunggulan LED yaitu hemat 
energi, umur teknis yang lebih lama, meningkatkan efisiensi, dapat 
menghasilkan cahaya dengan warna tertentu, serta ramah lingkungan 
(Hua dan Xing 2013). Penerapan LED pada teknologi perikanan laut akan 
terus berkembang mengikuti perkembangan jenis lampu yang digunakan 
pada light fishing dan keilmuan lain yang mendukungnya. 
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Sebaran cahaya dari berbagai jenis lampu yang digunakan pada 
perikanan bagan ditempatkan pada berbagai dudukan lampu (armature) 
untuk menghasilkan sebaran cahaya yang maksimal. Bentuk armature 
pemikat ikan yang digunakan saat ini menggunakan tudung dengan sudut 
derajat tertentu. Pengaturan dan penentuan sudut dari tudung lampu 
merupakan hal yang sulit dilakukan oleh sebagian nelayan bagan, oleh 
karena itu salah satu solusinya adalah menggunakan armature yang 
digunakan secara umum dan tersedia di pasaran.  

Warna pokok sebuah cahaya terdiri dari tiga warna utama yaitu merah, 
hijau dan biru (Muthu et al. 2002; Wang et al. 2017). Warna dasar ini 
digunakan pada pencahayaan, pada pengkajian bidang pertanian dan 
perikanan. Penggunaan warna RGB merupakan warna pokok yang 
digunakan pada sistem display (Luo et al. 2015; Muthu et al., 2002). 
Warna pokok ini dapat menghasilkan warna yang lengkap dengan cara 
memadukan ketiga warna pokok tersebut. Model warna RGB dapat 
bervariasi dengan mengkombinasikan ketiga warna pokok dalam berbagai 
perbandingan (Moreno 2012; Svilainis, 2008). Pada pengkajian ini, 
perbandingan cahaya dari warna RGB dilakukan dengan menggunakan 
sistem modulasi lebar pulsa atau Pulse Width Modulation (PWM). 

Sistem PWM merupakan sistem kontrol dengan pengaturan lebar 
pulsa dalam satu periode. Penggunaan lampu LED dengan microcontroller 
sebagai alat kendali telah digunakan pada perikanan bagan tancap (Xu et 
al., 2004).  Sistem PWM dapat bekerja sebagai pengontrol on dan off 
(Mukherjee et al. 2013; Nakamura et al. 2006). Keunggulan PWM dapat 
mengatur lebar pulsa sekecil mungkin, atau seteliti mungkin, yang tidak 
bisa dilakukan dengan saklar, dimmer atau MCB dan sejenisnya. 

Karakteristik cahaya LED-RGB pada medium udara diatur dengan nilai 
PWM rendah, sedang dan tinggi. Intensitas cahaya tinggi ditunjukkan 
dengan nilai 250 PWM, intensitas cahaya sedang 145 PWM, dan intensitas 
cahaya rendah 5 PWM. LED RGB dengan konstruksi berbentuk kerucut 
berdiamater 32 cm tinggi 22 cm. Pengukuran intensitas cahaya pada 
medium udara dilakukan dari sudut 900 – 2700, sehingga terfokus ke 
bawah. Perbedaan sudut titik pengukuran akan mempengaruhi nilai 
intensitas cahaya (Kairul 2017).  Pengukuran intensitas cahaya di awali dari 
intensitas cahaya tinggi, sedang dan rendah. Intensitas cahaya tertinggi 
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dengan nilai sebesar 250 PWM menghasilkan pola sebaran cahaya pada 
sudut 1800 dikisaran energi sebesar 2.09E-01 µW/m2 sebagai intensitas 
cahaya maksimal, intensitas cahaya sedang dengan nilai sebesar 145 PWM 
pola sebaran cahaya pada sudut 1800 dikisaran energi sebesar 1.00E-01 – 
7.05E02 µW/m2 menunjukan perubahan nilai energi tidak signifikan dan 
intensitas cahaya rendah dengan nilai sebesar 20 dan 5 PWM pola sebaran 
cahaya pada sudut 1800 dikisaran energi 3.08E-03 – 8.03E-04 µW/m2. 

Karakteristik LED RGB yang dilakukan dalam pengkajian ini adalah 
karakteristik intensitas cahaya LED RGB dan sebaran intensitas cahaya 
kombinasi antara biru-hijau dan biru-merah. Karakterisktik kombinasi ini 
merupakan karakteristik perpindahan cahaya dari warna satu ke warna 
lainnya, yaitu perpindahan warna biru ke warna hijau dan warna hijau ke 
warna merah. Maksud dari perpindahan warna cahaya biru-hijau adalah, 
cahaya biru menyala secara halus, sampai batas waktu maksimal yang 
ditentukan, kemudian warna biru menurun, meredup secara halus, 
berbarengan dengan menyalanya lampu hijau secara halus sampai batas 
waktu maksimal yang ditentukan. Pada masa perpindahan warna biru ke 
hijau atau warna hijau ke merah ini untuk melihat tingkah laku ikan, 
apakah pada saat perubahan tersebut terjadi pengaruh terhadap tingkah 
laku ikan, apakah ikan menjadi terkejut meninggalkan catchable area atau 
tidak. Menurut Hua and Xing (2013) sorotan cahaya LED ke permukaan air 
akan dihamburkan ke sudut tertentu. Sedangkan menurut Ahmad et al. 
(2013) lampu menggunakan reflektor kerucut dengan sudut berbeda 
menghasilkan pola sebaran cahaya yang berbeda.  

Penggunaan warna dan intensitas yang tepat dapat meningkatkan 
efektivitas penangkapan karena pola renang ikan target terkonsentrasi di 
catchable area dengan tingkat adaptasi yang optimum (Susanto et al. 
2017). 

 Penggunaan LED pada light-fishing akan terus berkembang karena 
LED terkenal dengan lampu super hemat energi sehingga kalau digunakan 
akan menjadi efisien dari segi biaya yang dikeluarkan. Apapun sumber 
energinya, baik solar maupun bensin, maka lampu LED akan selalu lebih 
unggul dibanding lampu pendahulunya, neon, merkuri atau halogen. 
Lampu LED lebih efektif dalam menarik dan mengkonsentrasikan ikan 
pada catchable area. Produktivitas penangkapan bagan per watt energi 
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yang dikeluarkan juga lebih besar dibandingkan dengan lampu neon 
sehingga penggunaan LED fishing lamp dapat meningkatkan efisiensi 
penangkapan ikan pada bagan tancap (Susanto et al. 2017). 

Nelayan bagan dalam pengoperasiannya senantiasa menghemat 
sumber BBM dan menjaga lampu yang digunakannya. Lampu bagan dari 
neon atau merkuri ada kalanya tidak tahan lama, putus dan ganti baru, 
sehingga nelayan mengalami kerugian, karena tidak sesuai dengan hasil 
tangkapannya. Keberhasilan penerapan teknologi ditentukan dari aspek 
kinerja teknis dan kesesuaian teknologi yang dihasilkannya (Satriawan et 
al.2017). 

Beberapa permasalahan di atas yaitu pengaturan intensitas cahaya 
dilakukan secara manual (Thenu et al. 2013; Taufiq et al. 2015, Sulaiman 
et al. 2015; Hamidi 2017; Susanto 2019; Sugandi 2019), sedangkan pada 
pengkajian ini dilakukan perubahan intensitas cahaya secara konstan dan 
otomatis dilakukan secara halus menggunakan modulasi lebar pulsa. 

Pengkajian light fishing dengan cara manual di atas masih memiliki 
kekurangan, diantaranya pengaturan cahaya tidak dapat dilakukan secara 
halus, dan tidak dapat dilakukan secara konstan serta diskontinue, namun 
pengaturan dengan menggunakan microcontroller dapat dilakukan secara 
konstan dan otomatik, sehingga dapat digunakan secara kontinyu pada 
berbagai kondisi. 

Tujuan dari pengkajian ini pertama, merancang bangun lampu 
pemikat ikan warna Red, Green dan Blue (RGB) menggunakan LED jenis 
high power LED (HPL). Kedua, merancang bangun sistem dan konstruksi 
kontrol intensitas cahaya berbasis microcontroller ATMega328. Ketiga, 
menentukan karakteristik lampu LED-RGB dengan intensitas cahaya PWM 
yang berbeda. Keempat, menentukan efektifitas lampu LED-RGB pada 
bagan tancap berdasarkan tingkah laku ikan, komsumsi energi dan hasil 
tangkapan. 

Hasil pengkajian ini, pertama, menghasilkan sebuah konstruksi dan 
desain lampu pemikat ikan berdasarkan bentuk armature yang dapat 
mengkonsentrasikan intensitas cahaya pada sudut antara 120o-240o 
dengan spesifikasi ukuran, diameter 40 cm, tinggi 22 cm, dan daya 42 
Watt. Pengaturan sudut sebaran cahaya yang baik untuk penangkapan 
ikan adalah 1200-2400 (Puspito et al. 2015; Satriawan et al. 2017). Menurut 
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Sumardi et al. (2019a) tata letak warna RGB disesuaikan agar 
perpaduannya menghasilkan warna  yang sempurna yaitu diletakan secara 
berdekatan diantara ketiga warna lampu RGB tersebut. Pembentukan 
intensitas cahaya dari warna dasar merah, hijau dan biru  akan 
menghasilkan spektrum cahaya, jika dikombinasikan ketiganya dengan 
peletakan LED membentuk segitiga yang simetris (Hsieh et al. 2009; 
Castège et al. 2013; Shen et al. 2016). Penggunaan tiga buah lampu warna 
dasar yaitu lampu LED berwarna red, green dan blue (RGB), bila ketiga 
warna tersebut digabungkan akan menghasilkan warna putih (Shen et al. 
2013) yang memungkinkan dapat diatur intensitasnya sesuai dengan yang 
dibutuhkan (Kairul 2017). Lampu LED yang sesuai untuk pengaturan 
intensitas cahaya ini adalah lampu LED RGB jenis high Power LED (HPL) 
dengan daya listrik setiap lampu LED sebesar 50 Watt (Wang et al. 2013; 
Sugandi et al. 2019). Lampu pemikat ikan pada pengkajian ini, 
menggunakan tudung lampu (armature) yang tersedia di pasaran.  

Kedua, Karakteristik intensitas cahaya berdasarkan modulasi lebar 
pulsa yang berbeda, menghasilkan pola sebaran cahaya secara vertikal dan 
horizontal. Pengaturan sebaran cahaya dan intensitas cahaya dilakukan 
dengan menggunakan sistem kontrol berbasis elektronik yaitu 
menggunakan sistem modulasi lebar pulsa atau sistem pulse width 
modulation (PWM). Pengkajian ini menghasilkan karakteristik intensitas 
cahaya RGB. Karakteristik intensitas cahaya ini ditunjukkan sebagai 
pembagian zona cahaya yang terdiri dari centre zone (CZ) dengan 
kedalaman cahaya 0-4 m jangkauan 0-4 m, main zone (MZ) dengan 
kedalaman cahaya 5-12 m jangkauan 5-6 m, influence zone (IZ) dengan 
kedalaman cahaya 13-15 m jangkauan 6-7 m. Penentuan zona cahaya 
dapat dihasilkan berdasarkan sebaran intensitas cahaya lampu LED yang 
digunakan pada perikanan bagan tancap (Susanto 2019; Sugandi 2017). 

Ketiga, Sulaiman et al. (2015) dalam pergantian warna cahaya 
menggunakan saklar, dan Thenu (2014) dalam pergantian warna cahaya 
pada pengoperasian perikanan bagan menggunakan dimmer. Pengaturan 
intensitas cahaya dalam pergantian warna cahaya menggunakan saklar 
dan dimmer memiliki kekurangan yaitu tidak stabil dan tidak dapat 
dilakukan secara kontinyu. Hasil dari pengkajian ini adalah perubahan 
warna hijau ke biru dan biru ke merah secara halus (smooth) dan konstan. 



 

98 | Sistem Mikrokontroler Lampu Pemikat Ikan Pada Perikanan 

Berdasarkan hasil uji coba pada saat pengoperasian alat pemikat ikan 
dengan sistem microcontroller di bagan tancap, perubahan warna cahaya 
LED dapat dilakukan dengan halus (smooth) secara konstan dan kontinyu 
menggunakan sistem modulasi lebar pulsa atau PWM dengan langkah 
pengaturan pulsa 5 PWM. Pengaturan modulasi lebar pulsa mempunyai 
range  0 – 250 PWM.  

Keempat, Menurut Sulaiman et al. (2015) bahwa ikan mengalami 
perubahan tingkah laku pada saat terjadi pergantian warna yaitu sebagian 
ikan keluar dari catchable area karena terkejut dengan adanya perubahan 
warna dengan menggunakan saklar. Penggunaan saklar tidak dapat 
mengatur perubahan warna secara halus, hal ini menyebabkan ikan 
terkejut. Dalam pengkajian ini, perubahan warna cahaya dilakukan dengan 
halus (smooth) pada saat pengoperasian ikan di bagan tancap, hal ini 
mempengaruhi perubahan tingkah laku pada ikan untuk tetap melakukan 
schooling, ikan tidak terkejut dengan adanya perubahan warna cahaya 
secara halus namun tetap berada sekitar catchable area.  

Respon tingkah laku ikan terhadap perubahan intensitas cahaya 
berdasarkan modulasi lebar pulsa, pada waktu pengoperasian bagan 
tancap selama terjadi perubahan warna dari biru ke hijau dan hijau ke biru, 
kawanan ikan tidak keluar dari catchable area, dikarenakan perubahan 
intensitas cahaya terjadi secara halus (smooth). Lampu LED warna hijau 
dan biru juga lebih efektif menarik ikan dari pada warna kuning (Hamidi 
2017; Villamizar et al. 2011; Sierra-Flores et al. 2016; Utne-Palm et al. 
2018; Choi et al. 2009; Lee 2013). Ikan memiliki respon yang sama yaitu 
membentuk kawanan ikan (schooling),  bentuk pergerakan kawanan ikan 
dan posisi keberadaan kawanan ikan berkumpul meningkat pada jam 
18.00 – 21.00 WIB, dibandingkan pada jam 00.00 – 03.00 WIB. 

Berdasarkan hasil uji coba di bagan tancap perubahan intensitas 
cahaya secara halus pada Gambar 63 sampai dengan Gambar 70, 
menunjukkan bahwa ikan tidak mengalami terkejut tetapi tetap di 
catchable area.  

Dari kedua pengamatan keberadaan ikan untuk transisi intensitas 
cahaya warna biru-hijau 0-250 PWM dan hijau-merah 0-250 PWM, dari sisi 
spasial menunjukkan pola tingkah laku ikan disekitar cahaya saat terjadi 
perubahan warna biru ke hijau atau hijau ke merah, tidak keluar dari 
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catchable area, atau ikan tidak terkejut untuk meninggalkan catchable 
area.  

Pengamatan keberadaan ikan pada transisi warna biru-hijau dan hijau-
merah, baik dari sisi temporal atau sisi spasial menunjukkan bahwa ikan 
tetap berada pada sekitar cahaya atau ikan tidak terkejut terhadap 
perubahan warna yang dilakukan secara halus. 

Efektifitas alat pemikat ikan dengan perubahan intensitas cahaya LED 
RGB mampu mendapatkan komposisi tangkapan ikan dengan jumlah 50 kg 
dari 5 spesies ikan yang berbeda yaitu petek (Leiognathus equulus), selar 
bentong (Selar crumenophthalmus), cumi-cumi (Loligo sp), teri 
(Stolephorus indicus), teri nasi (Stolephorus sp), beseng (Apogon sp) pada 
pengoperasian bagan tancap jam 18.00 – 03.00 WIB.  

Hasil tangkapan berdasarkan uji coba di lapangan, sebaran intensitas 
cahaya warna biru-hijau lebih banyak mendapatkan jumlah tangkapan 
ikan yaitu 15 000 gram, sedangkan sebaran intensitas cahaya dari LED HPL 
RGB yang dinyalakan bersamaan warna merah, hijau dan biru, 
menghasilkan tangkapan ikan sebesar 10 000 gram. Hasil tangkapan pada 
sebaran intensitas warna biru-hijau banyak menangkap ikan bentong dan 
cumi-cumi masing-masing sebesar 10 000 gram dan 5 000 gram. Menurut 
Kottke et al. (2012) warna campuran RGB menghasilkan tangkapan ikan 
cumi-cumi dan petek.  Penggunaan lampu LED putih menghasilkan 
sebaran kedalaman renang ikan yang relatif sama dengan lampu neon 
(Susanto et al. 2017). Seacara distribusi sebaran intensitas cahaya, warna 
hijau-biru lebih banyak menghasilkan tangkapan dibanding warna putih 
(warna campuran merah hijau dan biru). Hasil tangkapan pada kontrol 
menggunakan lampu merkuri dan neon hasil tangkapan lebih banyak yaitu 
teri nasi, cumi-cumi dan beseng, masing-masing hasil tangkapan sebesar 
15 000 gram, 5 000 gram, 5 000 gram. 

Alat pemikat ikan dengan pengatur intensitas cahaya berdasarkan 
modulasi lebar pulsa cukup efisien dalam pemakaian BBM, dimana 
konsumsi bahan bakar minyak dengan menggunakan 3 liter bensin atau 
Rp30 000 mampu menghemat biaya sebesar Rp45 000 dalam satu malam, 
dibandingkan dengan menggunakan lampu halogen dan neon yang 
mengkonsumsi bahan bakar 10 liter solar atau sebesar Rp75 000. Biaya 
pembuatan alat kontrol intensitas cahaya ini sebesar Rp4 315 000. 
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Pengembangan dan penggunaan LED HPL-RGB sebagai alat bantu 
pemikat ikan menunjukkan bahwa pemakaian konsumsi sumber energi 
BBM yang digunakan lebih hemat dibanding dengan lampu bagan, merkuri 
dan halogen. Oleh karena itu pengembangan atau rekayasa alat bantu 
penangkap ikan pada perikanan bagan akan terus berkembang sejalan 
dengan perkembangan lampu LED pada masa yang akan datang dengan 
perpaduan teknologi dibidang elektro, atau pengembangan pada electro-
fishing untuk light-fishing. 

Smart Light Fishing (SLF) adalah pengaturan atau pengendalian 
intensitas cahaya dan warna cahaya berbasis Remote Sensing, Android dan 
Internet of Things (IoT) dengan menggunakan peralatan berbagai jenis 
microcontroller, rasberry dan perlengkapan kendali lainnya. 

Sistem kerja dari SLF Remote Sensing adalah pengaturan intensitas 
cahaya atau warna cahaya menggunakan remote yang berfungsi sebagai 
transmitter-receiver data yang digunakan untuk mengendalikan atau 
mengatur besarnya kecilnya intensitas cahaya atau warna cahaya lampu 
LED.  

SLF Android adalah pengaturan intensitas cahaya atau warna cahaya 
menggunakan android, yaitu handphone, tablet, laptop sebagai media 
untuk mengendalikan atau mengatur besar kecilnya intensitas cahaya atau 
warna cahaya lampu LED. Pengaturan dengan menggunakan android 
bekerja dengan satu instruksi yaitu dengan cara menekan tombol yang 
dibuat pada android, atau bekerja dengan dua instruksi yaitu menekan 
tombol pada android dilanjutkan dengan instruksi lainnya, contoh 
menggunakan tombol dan suara. 

SLF IoT adalah pengaturan intensitas cahaya atau warna cahaya 
menggunakan media internet sebagai alat komunikasi untuk mengatur 
atau mengendalikan intensitas cahaya atau warna cahaya dari jarak jauh, 
dengan notifikasi, handphone sebagai penerima informasi  pengaturan 
LED atau notifikasi menggunakan web server. Web server merupakan 
software yang memberikan layanan data berfungsi menerima permintaan 
HTTP (Hypertext Transfer Protocol) atau HTTPS (Hypertext Transfer 
Protocol Secure)  dari klien yang dikenal dengan browser web dan 
mengirimkan kembali hasilnya dalam bentuk halaman-halaman web yang 
umumnya berbentuk dokumen HTML. 
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Gambar 48 Pengembangan Light Fishing pada Revolusi Industri 4.0 

 
Pengembangan teknologi light fishing pada revolusi indutri 4.0 

menggabungkan teknologi kendali bidang elektro dengan teknologi pada 
perikanan laut, yang memadukan ilmu baru menjadi electro-fishing. 
Pengembangan pertama aplikasi dari komponen kendali dengan 
menggunakan remote. Sistem kendali intensitas cahaya menggunakan 
remote akan bekerja sejauh 30-40 meter pada jarak bebas. 
Pengembangan kedua, sistem kendali dengan menggunakan teknologi 
bluetooth dan android. Sistem kendali dengan teknologi bluetooth 
tergolong dalam sistem kendali jarak dekat. Pengembangan ketiga, sistem 
kendali dengan menggunakan internet oh things (IoT), yaitu sistem kendali 
intensitas cahaya dengan sistem nirkabel. Sistem kendali nirkable 
merupakan sistem kendali jarak jauh, dengan monitoring intensitas cahaya 
menggunakan tampilan pada media handphone, atau komputer, yang 
terhubung melalui TCP/IP address pada jaringan internet atau cloud-
computing. Sistem kendali ini memungkinan pengaturan intensitas cahaya 
antar pulau. 
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Gambar 49 Rencana Tahun Pengembangan Smart Light Fishing 

 
Rencana pengembangan pada Gambar 74 berdasarkan tahun, dimana 

pengembangan yang telah berjalan adalah paket teknologi lampu 
(Sulaiman 2015), pengendalian intensitas cahaya secara manual (Thenu et 
al. 2013; Taufiq et al. 2015, Sulaiman et al. 2015; Hamidi 2017; Susanto 
2019; Sugandi 2019), pengembangan intensitas cahaya dengan semi 
otomatik (Sugandi 2019; Sumardi et al. 2019). Pada tahun 2020 akan 
dikembangkan sistem kendali intensitas cahaya dan sebaran cahaya 
dengan menggunakan remote sensing yaitu teknologi sensor infra merah. 
Pada tahun 2021 akan dikembangkan sistem kendali dengan 
menggunakan android yaitu teknologi berbasis bluetooth dan aplikasi 
blynk. Pada Tahun 2022 akan dikembangkan sistem kendali intensitas 
cahaya dengan sistem nirkable dengan sistem Wifi atau Internet of Things 
(IoT) jarak dekat. Pada tahun 2013 akan dikembangkan sistem kendali 
intensitas cahaya dan sebaran cahaya dengan menggunakan paket data 
sistem kendali jarak jauh  berbasis IoT dan We Server. 
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Gambar 50 Rencana Penggunaan pengembangan SLF 

 
Pengembangan SLF akan diterapkan pada bagan modern seperti alat 

penangkapan ikan dengan menggunakan lift net, purse seine, kapal cumi, 
traf net dan hand line. 
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PENUTUP 
 
 

A. KESIMPULAN 
Simpulan yang diperoleh dari hasil pengkajian ini antara lain : 

1. Konstruksi dan desain lampu pemikat ikan dengan sistem pengaturan 
intensitas cahaya berdasarkan modulasi lebar pulsa dibuat 
berdasarkan bentuk armature yang dapat mengkonsentrasikan 
intensitas cahaya pada sudut antara 120o-240o dengan spesifikasi 
ukuran, diameter 32 cm, tinggi 22 cm, dan daya 42 Watt. 

2. Sistem kontrol dan konstruksi pemikat ikan dibuat menggunakan 
sistem modulasi lebar pulsa (PWM) yang dapat bekerja menyala atau 
meredup, satu lampu LED atau kombinasi lampu LED secara halus 
(smooth). Hasil Pancaran berupa intensitas cahaya berupa spektrum 
cahaya. 

3. Karakteristik intensitas cahaya berdasarkan modulasi lebar pulsa yang 
berbeda beda, dari alat pemikat ikan menghasilkan pola sebaran 
cahaya secara vertikal dan horizontal, ditunjukkan dengan pembagian 
zona cahaya yang terdiri dari centre zone (CZ) dengan kedalaman 
cahaya 0-4 m jangkauan 0-4 m, main zone (MZ) dengan kedalaman 
cahaya 5-12 m jangkauan 5-6 m, influence zone (IZ) dengan kedalaman 
cahaya 13-15 m jangkauan 6-7 m. Sistem dan konstruksi rancang 
bangun lampu pemikat ikan RGB menghasilkan spektrum warna 
berupa intensitas cahaya dan energi cahaya (Watt/cm2). 
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4. Respon tingkah laku ikan terhadap perubahan intensitas cahaya 
selama terjadi perubahan warna dari biru ke hijau dan hijau ke merah, 
kawanan ikan tidak keluar dari catchable area, dikarenakan perubahan 
intensitas cahaya terjadi secara halus (smooth). Ikan memiliki respon 
yang sama yaitu membentuk kawanan ikan (schooling),  bentuk 
pergerakan kawanan ikan dan posisi keberadaan kawanan ikan 
berkumpul meningkat pada jam 18.00 – 21.00 WIB. 
 
Efektifitas alat pemikat ikan dengan perubahan intensitas cahaya LED 

RGB mampu mendapatkan komposisi tangkapan ikan dengan jumlah 50 kg 
dari 5 spesies ikan yang berbeda yaitu petek (Leiognathus equulus), selar 
bentong (Selar crumenophthalmus), cumi-cumi (Loligo sp), teri 
(Stolephorus indicus), teri nasi (Stolephorus sp), beseng (Apogon sp) pada 
pengoperasian bagan tancap jam 18.00 – 03.00 WIB. Alat pemikat ikan 
dengan pengaturan intensitas cahaya berdasarkan modulasi lebar pulsa 
cukup efisien dalam pemakaian BBM, dimana konsumsi bahan bakar 
minyak menggunakan 3 liter bensin (Rp.30.000) mampu menghemat biaya 
sebesar Rp.45.000 dalam satu malam, dibandingkan dengan menggunakan 
lampu halogen dan neon dengan kemampuan daya 2.000 watt yang 
mengkonsumsi bahan bakar 10 liter solar sebesar Rp.75.000. Pendapatan 
hasil tangkapan untuk lampu kontrol Rp.750.000 dan lampu perlakuan 
(lampu LED RGB)  Rp.850.000. Keuntungan ekonomi sebesar Rp.145.000 
dalam satu malam. Biaya dari pembuatan alat ini Rp.4.315.000. 

 

B. SARAN 
Saran yang dapat disampaikan dari hasil pengkajian ini adalah  

1. Pengkajian ini sebaiknya dilanjutkan dengan melakukan aplikasi 
intensitas cahaya di bagan tancap pada saat musim ikan yang berbeda 
dengan waktu yang berbeda pula untuk memverifikasi dan validasi 
terhadap intensitas cahaya dengan nilai modulasi lebar pulsa yang 
berbeda. 

2. Pengkajian tingkah laku ikan untuk selanjutnya perlu menggunakan 
multispesies pada skala laboratorium terhadap perbedaan intensitas 
cahaya dengan nilai modulasi lebar pulsa yang berbeda, dilakukan 
dalam rangka verifikasi dan validasi respons yang diterima ikan.. 
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3. Perlu dilakukan uji coba untuk menseleksi spesies ikan tertentu 
berdasarkan besar modulasi lebar pulsa. 

4. Hasil rancang bangun ini perlu dikomersialkan, diproduksi dan 
diterapkan di lapangan atau digunakan secara langsung di bagan 
tancap oleh nelayan bagan. 

5. Penggunaan hasil rancang bangun sistem dan konstruksi alat kontrol 
intensitas cahaya ini harus dapat diuji coba atau diterapkan pada 
bagan yang modern, pada alat tangkap yang lebih besar yaitu  purse 
seine, dan kapal cumi-cumi. 

6. Pengembangan dari alat kontrol intensitas cahaya ini adalah 
pengendalian intensitas cahaya dengan menggunakan; remote, 
android dan Internet of things (IoT).   
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A 

Arus listrik: Muatan listrik yang mengalir melalui media konduktor dalam 
tiap satuan waktu.

 

B 

 

C 

Catchable Area: Wilayah/Daerah/Area perairan dengan intensitas cahaya 
di dalam area jaring bagan. 

Centre zone (Zona pusat pencahayaan): (Zona pusat pencahayaan)

 

D 

Daya Listrik: Kemampuan daya listrik dari sebuah komponen elektronika 
yang dibatasi oleh nilai tegangan dan nilai arus masimum.

 

E 

Efektivitas: Tingkat pencapaian hasil terhadap suatu Tujuan. 

Efisiensi: Tingkat pencapaian tujuan dengan waktu, tenaga dan biaya yang 
tepat.

 

F 

GLOSARIUM 
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Fishing lamp (Lampu pemikat ikan): Lampu yang digunakan sebagai alat 
bantu untuk mengumpulkan dan mengkonsentrasikan ikan pada proses 
penangkapan ikan. 

Fototaksis: Reaksi/ respons ikan terhadap rangsangan cahaya. 

Hauling (pengangkatan): Proses pengangkatan alat tangkap ke atas kapal/ 
bagan dalam operasi penangkapan.

 

G 

 

H 

Hidroakustik: Teknologi pendeteksian bawah air dengan menggunakan 
perangkat akustik, antara lain; Fishfinder dan Sonar.

 

I 

Influence zone  (Zona Pengaruh Pencahayaan): (Zona Pengaruh 
Pencahayaan)  

Influence zone (Zona pengaruh pencahayaan): (Zona pengaruh 
pencahayaan) Wilayah/ area di sekitar sumber cahaya dengan intensitas 
rendah yang masih dapat mempengaruhi ikan untuk mendekati sumber 
cahaya. 

Intensitas cahaya: Tingkat kekuatan cahaya yang diterima oleh benda 
diukur dalam satuan W/cm² 

 

J 
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K  

 

L 

LED fishing lamp: Lampu yang terbuat dari diode pemancar cahaya (LED), 
digunakan sebagai alat bantu untuk mengumpulkan dan 
mengkonsentrasikan ikan pada proses penangkapan. 

Light Emitting Diode (LED): Suatu komponen elektronika yang terbuat dari 
bahan semikonduktor dan dapat memancarkan cahaya ketika diberi 
tegangan maju.

 

M 

Main zone (Zona utama pencahayaan): Wilayah/ area di dekat sumber 
cahaya memiliki intensitas yang paling optimum bagi kelompok ikan untuk 
membentuk dan mempertahankan karakteristik kelompoknya.

 

N  

 

O 

 

P 

Pulse Width Modulation (PWM): Sebuah cara memanipulasi lebar sinyal 
yang dinyatakan dengan pulsa dalam suatu periode, untuk mendapatkan 
tegangan rata-rata yang berbeda.
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Q 

 

R 

Red, Green, Blue (RGB): Warna cahaya dari perangkat komponen 
elektronika. 

Rekayasa desain: Proses merancang suatu teknologi (komponen, produk, 
proses atau sistem) sesuai dengan kebutuhan. 

Resistor: Komponen elektronika pasif dengan nilai hambatan tertentu 
yang berfungsi  

Respons ikan: Reaksi ikan terhadap rangsangan yang diterima.

 

S 

Setting (Persiapan Awal): Kondisi awal dalam melakukan penangkapan 
dan waktu menunggu menjelang penarikan. 

Shadow zone (Zona redup pencahayaan): Wilayah/area di sekitar sumber 
cahaya dengan intensitas minimum untuk ikan dapat membentuk 
kelompoknya. 

Spektrum Intensitas Cahaya: Berbagai warna intensitas cahaya dapat 
diciptakan dengan pengaturan sistem PWM dari tiga warna lampu dasar 
merah, hijau dan biru.

 

T 

Tegangan listrik: Jumlah energi yang dibutuhkan untuk memindahkan unit 
muatan listrik dari satu tempat ke tempat lainnya, ukuran perbedaan 
potensial antara dua titik dalam rangkaian listrik. 
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Tingkah laku ikan: Adaptasi yang dilakukan ikan terhadap rangsangan 
yang diterima dalam jangka waktu tertentu.

 

U 

Unit Penangkapan: Unit penangkapan yang terdiri atas nelayan, kapal, 
dan alat tangkap

 

V 

 

W 

Wilayah/area perairan yang paling dekat dengan sumber cahaya dengan 
intensitas paling tinggi. 

Wilayah/Daerah/Area perairan dengan intensitas cahaya rendah yang 
masih dapat mempengaruhi ikan untuk mendekati sumber cahaya.

 

X 

 

Y 

 

Z 
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A 
Area perairan, 108, 111 
Arus listrik, 108 
 
C 
Catchable Area, 108 
Centre zone, 108 
 
D 
Daerah, 108, 111 
daya listrik, 18, 19, 52, 90, 108 
Daya Listrik, 108 
 
E 
Efektivitas, 105, 108 
Efisiensi, 102, 108 
elektronika, 22, 108, 109, 110 
 
F 
Fishing lamp, 108 
Fototaksis, 108 
 
H 
Hauling, 108 
Hidroakustik, 3, 109 
 
I 
Influence zone, 109 
intensitas, ii, v, vi, 2, 3, 5, 6, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 25, 28, 29, 30, 31, 

32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 52, 53, 54, 55, 
57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 

INDEKS 
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77, 78, 79, 80, 83, 84, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 97, 98, 104, 
108, 109, 110, 111 

Intensitas cahaya, 5, 6, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 52, 85, 88, 109 
 
L 
LED fishing lamp, 89, 109 
Light Emitting Diode, 1, 51, 102, 106, 109 
 
M 
Main zone, 110 
media konduktor, 108 
Muatan listrik, 108 
 
P 
Pulse Width Modulation, 2, 14, 88, 110, 116 
 
R 
Red, Green, Blue, 110 
Resistor, 16, 19, 24, 110 
Respons ikan, 110 
 
S 
Setting, 111 
Shadow zone, 48, 111 
Spektrum Intensitas Cahaya, 54, 77, 84, 111 
 
T 
Tegangan listrik, 111 
Teknologi, 14, 100, 104, 105, 109, 115 
Tingkah laku ikan, 111 
 
U 
Unit Penangkapan, 111 
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W 
Wilayah, 108, 109, 110, 111 
 
Z 
Zona pusat pencahayaan, 108 
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