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Abstrak.  Upaya meningkatkan kualitas budidaya perikanan memerlukan penerapan teknologi tepat guna dan salah 
satunya adalah penerapan teknologi elektronika yaitu alat pemberi pakan ikan yang otomatis. Sistem tersebut 
diterapkan pada kelompok tani ikan, salah satunya Kelompok Tani Sugih Makmur yang bertempat di sekitar sungai 
irigasi Kelurahan Komet Raya, Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru. Transfer iptek kepada mitra yang akan 
dilakukan adalah penerapan Ading Pintar pada budidaya perikanan mitra. Ading pintar dapat mendukung budidaya 
perikanan mitra dengan menghemat waktu 150 menit atau 1 jam 30 menit pemberian pakan dalam satu hari dan 
penakaran pakan ikan secara otomatis untuk menghindari kemungkinkan terjadinya kelebihan, kekurangan pakan serta 
pakan yang tercecer dalam penakaran manual. Pemberian pakan dilaksanakan secara otomatis sesuai dengan waktu 
pemberian pakan yang diinputkan pada Ading Pintar.  
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1. PENDAHULUAN 
 
Budidaya perikanan merupakan kegiatan untuk 

meningkatkan hasil perikanan dan melestarikan 
sumber daya perikanan agar tidak berkurang atau 
punah akibat eksploitasi secara terus menerus. 
Upaya meningkatkan kualitas budidaya perikanan 
memerlukan teknologi tepat guna. Salah satunya 
adalah teknologi elektronika (Kurniawan, 2003). 

Beberapa teknologi elektronika yang 
diterapkan adalah alat pemberi pakan ikan/udang 
otomatis yang telah dipatenkan oleh Dr. Ir. Indra 
Jaya, M.Sc dari FPIK IPB. Pengontrolan dilakukan 
pada pengaturan jadwal pemberian pakan dan 
frekuensi pemberian pakan. Menggunakan motor 
AC yang diatur RPMnya sebagai pelontar dan motor 
stepper 0,80/step) untuk mengatur jumlah pakan 
yang keluar (Jaya,2005). 

Penerapan lainnya adalah alat ciptaan Ardhyan 
Kusuma Indiarto pada tugas akhir, yaitu Sistem 
Pengontrol Otomatis dengan Teknologi Nirkabel 
untuk Pemberian Pakan Ikan. Pengontrolannya 
menggunakan, antara lain komputer yang dilengkapi 
dengan software dan relay (Indiarto, 2004). 

Untuk memenuhi penerapan teknologi 
budidaya perikanan di Kalimantan Selatan, alat 
otomatis digunakan untuk memberi pakan kepada 

ikan yang dinamai ADING PINTAR, automatic 
feeding pintar yang otaknya menggunakan 
mikrokontroler ATMega16 yang dikembangkan 
dengan program Pre Mentoring RAMP IPB 
(Prasetyo dan Harnawan, 2013). 

Pada tepian sungai irigasi terdapat usaha 
budidaya ikan dari Kelompok Tani Ikan Sugih 
Makmur yang berada di Jalan Mentaos. Kelompok 
ini beranggotakan 10 orang petani ikan. Salah satu 
petani ikan pada kelompok ini adalah Rahmad 
Rudini dan Sunarya yang bersedia untuk menjadi 
salah satu mitra pengabdian IbM. Kolam ikannya 
dapat ditunjukkan pada Gambar 1. 

 

 
Gambar 1. Kolam ikan mitra 
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Berdasarkan beberapa jenis ikan yang sedang 
dibudidayakan dalam kolam beliau sekarang ini 
hanya pembibitan ikan bawal, hal ini dikarenakan 
budidaya pembesaran yang pernah dilakukan 
mempunyai hambatan dalam pemberian pakan ikan, 
diantaranya adalah beliau hanya mempunyai 2 
penjaga kolam sehingga untuk memberi makan 10 
kolam ikan secara bersama-sama akan kesulitan 
dan tidak merata, pemberian pakan ikan pada 
malam hari sulit dilakukan. Akan tetapi pada saat 
tertentu juga akan melakukan budidaya pembesaran 
ikan yang memerlukan energi untuk pemberian 
pakan yang cukup besar, hal ini akan menambah 
beban ekonomi sehingga beliau perlu menambah 
orang untuk menjaga ikan beliau dan hal ini akan 
menambah biaya budidaya ikan. 

Berdasarkan kenyataan yang terjadi pada 
mitra pertama dan kedua maka diusulkan untuk 
memberikan salah satu solusi untuk permasalahan 
yang sedang mereka hadapi yaitu dengan 
menerapkan kegiatan ipteks bagi masyarakat 
melalui kegiatan pengabdian yang berupa 
penerapan inovasi teknologi yakni sebuah alat yang 
bernama Ading Pintar, sebuah alat pemberi pakan 
ikan otomatis yang diciptakan sebagai peralatan 
pendukung budidaya perikanan air tawar. Nama 
Ading diambil dari bahasa “banjar” yang artinya 
“Adik” atau panggilan untuk saudara yang lebih 
muda. Pintar pada nama alat ini menjelaskan bahwa 
alat ini bukan sekedar alat penebar pakan ikan 
biasa. Karena  setiap unit Ading Pintar memiliki 
beberapa fitur Pintar dalam mendukung kegiatan 
budidaya perikanan air tawar. Beberapa fitur Pintar 
pada Ading Pintar adalah sebagai berikut  (Prasetyo 
dan Ade, 2013). Penebar Pakan Ikan Pintar, 
melakukan pengontrolan pemberian pakan ikan 
secara otomatis sesuai jadwal yang ditentukan, 
waktu pemberian pakan dapat diatur sesuai yang 
diinginkan. Adapun parameter yang dapat gunakan 
adalah waktu pemberian pakan dan jumlah pakan. 
Pengukur pH Air Kolam, pengukuran pH air kolam 
dengan jangkauan pH 4-9. Pengukur Suhu Air 
Kolam, pengukuran suhu pada air kolam 0-400C.. 
 

2. METODE  
 
Langkah-langkah IbM secara umum 

ditunjukkan pada Gambar 2. Langkah-langkah 
tersebut terbagi menjadi 2 langkah besar yaitu 
persiapan Ading Pintar yang dilakukan di 
Laboratorium Fisika Instrumentasi FMIPA 
Universitas Lambung Mangkurat, dan penerapannya 
pada kolam mitra Kelurahan Mentaos, Kota 
Banjarbaru Kalimantan Selatan. 

 
Gambar 2.  Langkah-langkah pengabdian (Harnawan & 

Sugriwan, 2015) 

 

3.  HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1  Persiapan Ading Pintar 

 
Fabrikasi, karakterisasi dan perakitan 

dilakukan di Laboratorium Fisika Instrumentasi ini 
dimulai dengan belanja komponen mekanis dan 
elektronis Ading Pintar. Setelah seluruh komponen 
dirakit (Gambar 3), Ading Pintar diprogram sesuai 
dengan pola makan ikan mas pada budidaya. 
Gambaran Ading Pintar yang digunakan ditunjukkan 
pada Gambar 3. 

 
 

 
 
 
 
Gambar 3. Ading 
Pintar (Harnawan dan 
Sugriwan, 2015) 

  
 
 
 
 
 

 

3.2 Koordinasi dengan Mitra 
 
Proses ini dilakukan untuk mensinkronkan 

kondisi Ading Pintar yang difabrikasi dengan kondisi 
mitra serta mengkomunikasikan tindakan dan skedul 
kegiatan yang akan dilakukan (Gambar 4). 

 

3.3 Penerapan dan Pengawasan Ading 
Pintar 
 
Proses ini diawali silaturrahmi dengan mitra 

yang dilakukan untuk memberi wadah komunikasi 
awal (koordinasi) antara mitra dengan para 
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pengabdi dan forum untuk bertatap muka. 
Selanjutnya Ading Pintar diterapkan pada kolam 
budidaya, dimulai dengan pemindahan dari 
Laboratorium Fisika Instrumentasi di Laboratorium 
Dasar Fakultas MIPA Universitas Lambung 
Mangkurat ke kolam budidaya mitra, kemudian 
pemasangan di kolam budidaya mitra, dan 
pensettingan sesuai dengan kondisi ikan di kolam. 

 

 
 
Gambar 4.  Koordinasi dengan mitra (Harnawan & 

Sugriwan, 2015) 

 
Ading Pintar diterapkan di kolam budidaya ikan 

mitra tanggal 8 November 2015. Kegiatan dihadiri 
oleh sebagian besar anggota  mitra. Dua anggota 
berhalangan hadir. Penerapan Ading Pintar diawali 
silaturrahmi dengan mitra (Kelompok Tani Ikan 
Sugih Makmur) pada kolam Bapak Sunarya, 
anggota kelompok tani paling siap dengan IbM. 

Persiapan peralatan (Gambar 5) dilakukan 
oleh beberapa mahasiswa untuk menyesuaikan 
kerja Ading Pintar dengan pakan yang digunakan 
pada kolam ikan yang berisi ikan mas yang siap 
panen 3 minggu kemudian, dengan penggunaan 
pakan 4 mm yang tenggelam. 

 

 
 

Gambar 5. Penyiapan Ading Pintar (Harnawan dan 
Sugriwan, 2015) 

 

Acara dimulai dengan pengenalan tim IbM dan 
maksud kegiatan IbM yang dilakukan oleh ketua tim 
IbM Ade Agung Harnawan, S.Si, M.Sc, kemudian 
dilanjutkan dengan sambutan ketua kelompok tani 
yang diwakilkan kepada Bapak Sunarya dan 
ditambahkan oleh Bapak Rahmat Rudini dan 
dilanjutkan dengan diskusi yang dimoderatori Bapak 
Iwan Sugriwan, S.Si, M.Sc dan akhirnya diakhiri 
dengan doa serta ramah tamah. Kemudian 
dilanjutkan dengan demo dan penjelasan teknis 
penggunaan Ading Pintar (Gambar 8). 

Kegiatan silaturrahim berjalan dengan kondisi 
terbuka, kekeluargaan dan bersahabat yang dapat 
ditunjukkan pada Gambar 6 dan  Gambar 7. 

 

 
 
Gambar 6.  Pembukaan acara silaturrahim (Harnawan dan 

Sugriwan, 2015) 
 

 
 
Gambar 7. Ramah-tamah antara mitra dengan tim IbM 

(Harnawan & Sugriwan, 2015) 
 

Demo Ading Pintar dilakukan pada saat waktu 
pemberian pakan ikan pada waktu pukul 17.00. 
Pemberian pakan dilakukan dengan melontarkan 
pakan sehingga ikan dapat memakan pakan dengan 
baik, pelontaran dilakukan dengan air yang 
disemburkan oleh pompa sehingga pakan dapat 
terlempar sampai di tengah kolam yang ditunjukkan 
pada Gambar 9. 
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Gambar 8. Penjelasan pemakaian Ading Pintar 

 
 

 
 
Gambar 9. Demo Ading Pintar (Harnawan & Sugriwan, 

2015) 

 
Pada saat demo Ading Pintar dilakukan, para 

anggota mitra bertanya pada tim IbM tentang cara 
kerja dari pelontaran pakan dan juga banyak pakan 
yang dilontarkan untuk pemberian pakan pada ikan, 
tim IbM memberikan jawaban yang membuat para 
petani ikan mengetahui kinerja Ading Pintar yang 
ditunjukkan pada Gambar 10. Dan hasilnya para 
petani puas dengan demo yang dilakukan 

Kemudian dilakukan pengawasan penerapan 
Ading Pintar secara rutin pada kolam mitra. 
Beberapa permasalahan yang dikontrol adalah 
penggunaan Ading Pintar, kondisi ikan berdasarkan 
pengakuan mitra dan juga melakukan pemeriksaan 
pada Ading Pintar. 

 

3.4 Analisa Data dan Pembahasan 
 
Seluruh data pengawasan mingguan 

pemakaian Ading Pintar dianalisa untuk 
memberikan kondisi dari awal sampai akhir 
penerapan Ading Pintar, sehingga akan didapatkan 
data performa Ading Pintar pada kolam budidaya 
mitra, dampak penerapan pada mitra. baik ditinjau 

dari segi ikan yang dihasilkan, maupun segi 
ekonomisnya. Tentunya akan dianalisa korelasi 
antara pemakaian Ading Pintar dengan budidaya 
ikan. 
 

 
Gambar 10. Pendapat tentang Ading Pintar oleh mitra 

(Harnawan & Sugriwan, 2015) 

 
Total jumlah kolam : 16 kolam, terdiri dari 10 

kolam aktif digunakan dan 6 kolam lain lain 
digunakan sebagai tempat penangkap air dan 
pemeliharaan ikan hias seperti ikan koi. Pada 
proses pengawasan pemakaian Ading Pintar untuk 
budidaya ikan pada mitra IbM, peralatan dapat 
mendukung pemberian pakan yang tepat waktu 
sehingga pekerja kolam terbantu untuk pemberian 
pakan satu kolam ikan mas. 

Dalam penggunaannya Ading Pintar pernah 
mengalami proses gagal dalam pelontaran yang 
disebabkan aki yang digunakan habis, sehingga 
perlu dilakukan pengisian aki sehingga aki 
mempunyai daya yang cukup yang disimpan untuk 
menjalankan salah satu komponen Ading Pintar. 
Dan sampai panen ikan karena ikan memang sudah 
perlu dipanen untuk waktu sekarang maka Ading 
Pintar untuk sementar tidak dijalankan. 

Berdasarkan data pada didapatkan bahwa 
dengan 10 kolam budidaya yang aktif digunakan 
maka penerapan Ading Pintar menghemat waktu 30 
menit untuk setiap pemberian pakan ikan 
dibandingkan dengan pemberian pakan secara 
manual, seperti yang dapat dilihat pada Gambar 11. 
Dimana ditunjukkan waktu penghematan pemberian 
pakan dalam satu hari dengan total 150 menit atau 
1 jam 30 menit. Selain itu pemberian pakan 
dilaksakan secara otomatis sesuai dengan waktu 
pemberian pakan yang diinputkan pada Ading Pintar 
dalam sehari. 
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Gambar 11. Penghematan waktu pemberian pakan 

(Harnawan & Sugriwan, 2015) 

 
Dampak ekonomis juga diberikan Ading Pintar, 

yaitu pada penakaran pakan ikan seperti yang 
ditunjukkan pada Gambar 11. Penakaran pakan 
harus sesuai dengan umur ikan budidaya, dimana 
proses penakaran memungkinkan terjadinya 
kelebihan pakan maupun kekurangan serta yang 
tercecer yang harus diberikan pada ikan. Hal ini 
dapat diantisipasi dengan penakaran otomatis Ading 
Pintar. Harga pakan ikan yang semakin mahal harus 
digunakan dengan benar tanpa kesalahan 
penakarannya. Jika ikan kurang pakan maka ikan 
lambat tumbuh dan apabila berlebih menyebabkan 
penyakit pada ikan panenan.  

Ading pintar dalam penerapannya dapat 
mendukung budidaya perikanan mitra IbM dengan 
membantu pekerjaan pekerja kolam. Sehingga 
waktu yang dihemat dapat difokuskan untuk 
pemindahan bibit ikan dan pemeliharaannya saja, 
terutama mengamati kondisi kesehatan ikan. 
Dengan berfokus  pada kualitas kesehatan ikan 
maka jumlah ikan yang dipanen dapat dikurangi 
jumlah kematian ikannya dan kondisi ikan panen 
akan menjadi lebih baik sehingga pasar akan 
menerima produk ikan yang dihasilkan sesuai 
dengan standar perdagangan. 
 

4. SIMPULAN 
 
IbM penerapan Ading Pintar pada kelompok 

tani ikan di sekitar sungai irigasi di Kelurahan Komet 
Raya Banjarbaru Kalimantan Selatan telah 
dilaksanakan seluruh kegiatannya, yang dimulai dari 
penyiapan peralatan IbM,  penerapan Ading Pintar 
pada kolam budidaya ikan mitra dan pengawasan 
mingguan penerapan Ading Pintar. 

Ading pintar dapat mendukung budidaya 
perikanan mitra dengan menghemat 150 menit atau 
1 jam 30 menit pemberian pakan dalam satu hari 
dan penakaran pakan ikan yang sedang 
dibudidayakan, dimana proses penakaran 
memungkinkan terjadinya kelebihan, maupun 
kekurangan pakan serta pakan yang tercecer dapat 
diantisipasi dengan penakaran secara otomatis 
Ading Pintar dan selain itu pemberian pakan 
dilaksanan secara otomatis sesuai dengan waktu 
pemberian pakan yang diinputkan pada Ading Pintar 
dalam sehari. 
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