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Abstract — In the modern era, technology is very much needed 

for the development and utilization of natural resources, one of 

which is in the field of fisheries, but what we find today there is no 

contribution or innovation from technology in this field. Like what 

fishermen have to do to catch fish in extreme weather, a system is 

created that uses technology as a solution to catch fish in extreme 

weather without wasting time and effort. 

The design of this IOT-based fish lureator can maximize yellow 

light as a fish lure that is far away and red light to make fish calm 

and move only around the light. This tool is also equipped with a 

wifi module that allows this tool to be controlled from different 

places. By using renewable energy, utilization of solar energy can 

save costs in the operation of the tool. 

 
Keyword : Android, Internet Of Things, Controllers, Blynk, 

Fisherman.  

 
Abstrak — Pada era moderen, teknologi sudah sangat 

dibutuhkan untuk pengembangan serta pemanfaatan sumber 

daya alam salah satunya dibidang perikanan namun yang kita 

dapati saat ini, belum ada kontribusi maupun inovasi dari 

teknologi dibidang tersebut. Seperti halnya yang harus 

dilakukan nelayan untuk  menangkap ikan dalam cuaca ekstrim, 

maka dibuat sebuah system yang memanfaatkan teknologi untuk 

menjadi solusi mendapatkan ikan pada cuaca ekstrim tanpa 

membuang waktu dan tenaga lebih. 

Rancangan  alat pemikat ikan berbasis IOT ini dapat 

memaksimalkan cahaya lampu kuning sebagai pemikat ikan 

yang berjarak jauh dan cahaya merah untuk membuat ikan 

tenang dan bergerak hanya disekitar cahaya. Alat ini juga 

dilengkapi dengan modul wifi yang memungkinkan alat ini dapat 

di control dari tempat yang berbeda. Dengan menggunakan 

energi terbarukan, pemanfaatan energi matahari dapat 

menghemat biaya dalam pengoperasian dari  alat tersubut.  

 
Kata Kunci : Android, Internet Of Things, Pengontrol, Blynk, 

Nelayan. 

I. PENDAHULUAN 

Dalam dunia modern saat ini teknologi sudah sering 

digunakan dalam kehidupan manusia. Ada banyak teknologi 

yang sudah berkembang maju dalam segala bidang aspek 

kehidupan manusia terutama teknologi automation (otomatis) 

yang tidak banyak membutuhkan campur tangan manusia 

dalam system operasinya. 

Dunia modern yang kita tempati ada banyak perekonomian 

yang tidak dapat memasimalkan sumber daya alam dengan 

baik dan tidak berkembang dikarenakan kurangnya kontribusi, 

inovasi dibidang perekonomian, termasuk ekonomi dibidang 

perikanan. Untuk itu perlu adanya inovasi serta kontribusi 

yang melibatkan teknologi dalam perkembangannya.  

Seperti hal nya pada nelayan jika adanya kontribusi dari 

teknologi yang dapat membantu nelayan untuk mencari ikan, 

nelayanpun dapat dengan mudah mendapatkan ikan tanpa 

harus berlayar di cuaca yang ekstrim serta mampu 

mengembangkan perekonomian di bidang perikanan tanpa 

membuang waktu dan tenaga. Karena itu teknologi dibidang 

perikanan sangat dibutuhkan untuk mengelolah sumber daya 

alam yang ada dengan baik, dan dapat meningkatkan  

perekonomian dibidang perikanan serta dapat menghemat 

waktu dan tenaga manusia.  

 

A. Deskripsi Umum Ikan Terhadap Cahaya 

Ada beberapa metode yang digunakan untuk menarik 

perhatian ikan yaitu menggunakan rangsangan kimia 

(Chemical Stimuli) , rangsangan pendengaran (Accoustic 

stimuli), rancangan listrik (Elektrical), dan berdasarkan 

rangsangan penglihatan (Optical). Rangsangan berdasarkan 

penglihatan ini terjadi karna adanya naluri alamiah dari ikan 

itu sendiri dan ada teori yang mengatakan bahwa ikan bisa 

tertarik terhadap cahaya karena adanya plankton (Makanan 

Ikan) yang mendekati cahaya tersebut, namun teori  tersebut 

tidak sepenuhnya benar karena seperti yang dikatakan 

Ayodhyoa, (1981) plankton tidak secara langsung mendekati 

cahaya namun ikan bisa dengan mudahnya memangsa 

plankton dengan adanya cahaya. Apapun teori yang 

menyatakan bahwa ikan dapat dirangsang dengan 

menggunakan cahaya, namun pada kenyataanya ikan akan 

selalu mendekati cahaya apalagi pada kondisi gelap atau 

malam hari. 

Cahaya adalah energi berbentuk gelombang 

elektromagnetik yang kasat mata dengan Panjang gelombang 

sekitar 380-750 nm (nano meter), cahaya dapat disebut 

spektrum kemudian dipresepsikan secara visual oleh indra 

penglihatan sebagai warna. cahaya yang datang dari udara 

mengenai permukaan air, ada yang diteruskan, ada yang 

dipantulkan, ada yang dihamburkan, dan ada pula yang 

diserap, pantulan tersebut tergantung dari mana datang nya 

sinar tersebut. (Yami, 1987) artinya cahaya dapat dipengaruhi 

oleh keadaan lingkungan. 

Warna dari cahaya mampu mempengaruhi banyaknya ikan 

yang akan diperoleh seperti yang telah yang telah di Analisa 

oleh Grace Loupatty (2012), dalam artikenya yang berjudul 

analisis cahaya lampu terhadap hasil tangkapan ikan. dimana 

dalam artikel tersebut menyatakan bahwa cahaya kuning dapat 

memikat lebih banyak ikan dari pada cahaya merah yang 
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artinya cahaya merah hanya mampu memikat ikan yang 

berada dalam radius yang lebih pendek dari pada cahaya 

kuning, dikarenakan adanya partikel yang terkandung dalam 

air sehingga warna dapat terpengaruh saat didalam air. 

 

B. Sel Surya 

 
Gambar 1.  Sel Surya 

 

Sel Surya atau Solar Cell adalah suatu perangkat atau 

komponen yang dapat mengubah energi cahaya matahari 

menjadi energi listrik dengan menggunakan prinsip efek 

Photovoltaic. dimana munculnya tegangan listrik karena 

adanya hubungan atau kontak dua elektroda yang 

dihubungkan dengan sistem padatan atau cairan saat 

mendapatkan energi cahaya. Bentuk fisik dapat dilihat pada 

Gambar 1. 

 

C. Solar Charge Control 

 
 

Gambar 2.  Solar Charge Control 

 

Solar Charge Controller adalah peralatan elektronik yang 

digunakan untuk mengatur arus searah yang diisi 

ke baterai dan diambil dari baterai ke beban. Solar charge 

controller mengatur overcharging (kelebihan pengisian - 

karena batere sudah 'penuh') dan kelebihan voltase dari panel 

surya / solar cell. Kelebihan voltase dan pengisian akan 

mengurangi umur baterai..Bentuk fisik dapat dilihat pada 

Gambar 2. 

 

D. ArduinoUno 

 
 

Gambar 3.  Arduino Uno 

 

Arduino adalah kit elektronik atau papan rangkaian 

elektronik open source yang di dalamnya terdapat komponen 

utama yaitu sebuah chip mikrokontroler dengan jenis 

Automatic Voltage Regulator (AVR). Mikrokontroler itu 

sendiri adalah chip atau IC (integrated circuit) yang bisa 

diprogram menggunakan komputer. Tujuan menanamkan 

program pada mikrokontroler adalah agar rangkaian elektronik 

dapat membaca input, dan memproses input tersebut. Bentuk 

fisik dapat dilihat pada Gambar 3. 

 

E. ESP8266 

 
 

Gambar 4.  Esp8266 

 

ESP8266 merupakan modul wifi yang berfungsi sebagai 

perangkat tambahan mikrokontroler seperti Arduino agar 

dapat terhubung langsung dengan wifi dan membuat koneksi 

TCP/IP. Modul ini membutuhkan daya sekitar 3.3v dengan 

memiliki tiga mode wifi yaitu Station, Access Point dan Both. 

Bentuk fisik dapat dilihat pada Gambar 4. 
 

F. Light emeting Dioda (LED) 

 
 

Gambar 5.  Led Strip 

 

LED adalah komponen elektronika yang dapat 

memancarkan  cahaya monokromatik ketika diberikan 

tegangan maju. LED merupakan keluarga Dioda yang terbuat 

dari bahan semikonduktor. Warna-warna Cahaya yang 

dipancarkan oleh LED tergantung pada jenis bahan 

semikonduktor yang dipergunakannya. LED juga dapat 

memancarkan sinar inframerah yang tidak tampak oleh mata 

seperti yang sering kita jumpai pada Remote Control TV 

ataupun Remote Control perangkat elektronik lainnya. Bentuk 

fisik dapat dilihat pada Gambar 5. 

G. Relay 

 
 

Gambar 6.  Relay 

Relay adalah Saklar (Switch) yang dioperasikan secara 

listrik dan merupakan komponen Electromechanical 

(Elektromekanikal) yang terdiri dari dua bagian utama yakni 

Elektromagnet (Coil) dan Mekanikal (seperangkat Kontak 

Saklar/Switch). Relay menggunakan Prinsip Elektromagnetik 

untuk menggerakkan Kontak Saklar sehingga dengan arus 

2
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listrik yang kecil (low power) dapat menghantarkan listrik 

yang bertegangan lebih tinggi.Bentuk fisik dapat dilihat pada 

Gambar 6. 

 

H. Baterai Aki 

 
Gambar 7.  Baterai Aki 

 

Baterai (Accu/Aki) adalah sebuah alat yang dapat 

menyimpan energi umumnya energi listrik dalam bentuk 

energi kimia. baterai merupakan sumber utama energi listrik 

yang digunakan pada kendaraan dan alat-alat elektronik. 

Sebagai catatan bahwa baterai  tidak menyimpan listrik, tetapi 

menampung  zat kimia yang dapat menghasilkan energi  

listrik.Bentuk fisik dapat dilihat pada Gambar 7. 

 

I. Sensor Arus 

 

Gambar 8.  Sensor Arus 

 

Sensor arus (Current Sensor) adalah komponen atau alat 

untuk mendeteksi arus pada listrik di dalam sebuah kabel, dan 

menghasilkan sinyal proporsional dengan besar nya nilai arus 

yang terdeteksi. Sinyal yang di hasilkan dapat berupa 

Tegangan Analog atau pun tegangan data digital. Sinyal ini 

dapat di jadi kan sebagai alat ukur Arus  atau besaran arus 

yang dapat di simpan dalam sebuah penyimpanan seperti 

server untuk di analisa atau di gunakan sebagai alat 

control..Bentuk fisik dapat dilihat pada Gambar 8. 

J. Aplikasi Blynk 

 

Gambar 9.  Aplikasi Blynk 

 

Blynk adalah platfrom untuk aplikasi OS Mobile (iOS dan 

Android) yang bertujuan untuk kendali module Arduino, 

Raspberry Pi, ESP8266, WEMOS D1, dan module sejenis-nya 

melalui internet. Aplikasi ini merupakan wadah kreatifitas 

untuk membuat antarmuka grafis untuk proyek yang akan di 

implementasikan hanya dengan metode drag and drop widget. 

Penggunaan-nya sangat mudah untuk mengatur semuanya dan 

dapat dikerjakan dalam waktu kurang dari 5 menit. Blynk tidak 

terikat pada papan atau module tertentu. Dari aplikasi inilah 

dapat mengontrol apapun dari jarak jauh dimanapun kita 

berada dan waktu kapanpun. Dengan catatan terhubung 

dengan internet dengan koneksi stabil dan inilah yang 

dinamakan dengan system Internet Of Things (IOT).Bentuk 

fisik dapat dilihat pada Gambar 9. 

 

K. SmartPhone 

 Smartphone adalah telepon genggam atau telepon seluler 

pintar yang dilengkapi dengan fitur yang mutakhir dan 

berkemampuan tinggi layaknya sebuah komputer. 

Smartphone dapat juga diartikan sebagai sebuah telephone 

genggam yang bekerja dengan menggunakan perangkat lunak 

sistem operasi (OS) yang menyediakan hubungan standar dan 

mendasar bagi pengembang aplikasi.Bentuk fisik dapat dilihat 

pada Gambar 10. 

 
Gambar 10.  SmartPhoneb  

 

II. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian pada penelitian ini yaitu dilakukan 

meliputi perancangan perangkat keras dan perancangan 

perangkat lunak. Perancangan perangkat keras meliputi 

perancangan desain dan perancangan rangkaian untuk 

menyambungkan komponen pendukung sistem. Sedangkan  

perancangan perangkat lunak meliputi perancangan alur 

kerja system monitoring dan kontrol serta penyusunan dari 

program berupa pembacaan sensor arus, pembacaan sensor 

tegangan pada Arduino dan modem dengan Wifi sebagai 

koneksi penghubung  yang bekerja untuk mengirim data 

melalui internet sehinggam dapat malakukan pengaturan, 

pengontrolan lampu bawah air menggunakan aplikasi 

BLYNK.  

 
Gambar 11.  Blok diagram rancangan alat 

http://u.lipi.go.id/1341308888
http://u.lipi.go.id/1562032102
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/elekdankom


                                                              

 

 

Rancangan Alat Pemikat Ikan Berbasis IoT ini dirancang 

seperti terlihat pada Gambar 11 diatas, yakni, Alat yang 

dibuat menggunakan sumber energi terbarukan yaitu 

Matahari. Panel Surya akan menkonversi eneri matahari 

menjadi energi listrik. Kemudian masuk ke solar charge 

control sebagai alat pengontrol tegangan dan arus yang akan 

disimpan pada baterai aki, sebagai sumber tegangan. Alat 

dirancang menggunakan Arduino Uno yang adalah papan 

rangkaian elektronik open source yang di dalamnya terdapat 

komponen utama yaitu sebuah chip mikrokontroler, yang 

akan mengontrol semua aktifitas dalam sistem control yang 

di desain seperti pembacaan sensor, input output, dengan 

perangkat lain seperti lampu dalam air. Selain itu juga dapat 

mengontrol sensor-sensor yang digunakan  yakni voltage 

sensor dan current sensor untuk membaca tegangan dan 

arus yang yang akan disimpan pada baterai. Pada Arduino 

ini juga dipasang  modul Wifi ESP8266 yang menjadi alat 

komunikasi antara alat (Lampu dalam air LED) dengan 

aplikasi Blynk yang ada pada SmartPhone sebagai 

monitoring (pengawasan). Wifi ESP8266 akan dihubungkan 

dengan modem GSM yang sebagai perantara ke internet 

sehingga dapat tersambung dengan aplikasi Blynk di 

Smartphone untuk melakukan monitoring. 

A. Perancangan Pembuatan Perangkat Keras (Hardware). 

Beberapa proses perancangan pembuatan perangkat keras 

yaitu : 

 

1) Proses 1 menjelaskan tentang cara menghubungkan 

sel surya, solar charge control, dan baterai aki. 

Dapat dilihat pada gambar 12. 

 
Gambar 12.  Proses 1 

 

2) Proses 2 menjelaskan tentang cara menghubungkan 

modul Wifi ke Arduino Uno dengan Vcc ke 3.3V, 

GND ke GND, RX ke D3, dan TX ke D2. dapat 

dilihat pada gambar 13. 

 
Gambar 13.  Proses 2 

 

3) Proses 3 menjelaskan tentang cara menghubungkan 

sensor Arus ke Arduino uno dengan Vcc ke 5V, 

GND ke GND, OUT ke A0. Kemudian Output dari 

sensor arus akan di hubungkan ke  Charge 

controller panel dan Panel Surya secara seri. dapat 

dilihat pada gambar 14. 

 
Gambar 14.  Proses 3 

 

4) Proses 4 menjelaskan tentang bagaimana cara 

menghubungkan sensor tegangan ke Arduino Uno, 

dengan Vcc ke 5V, GND ke GND, OUT ke A1. 

Kemudian Output dari sensor tegangan akan di 

hubungkan ke controller panel dan Baterai Aki 

secara parallel. dapat dilihat pada gambar 15. 

 
Gambar 15.  Proses 4 

 

5) Proses 5 menjelaskan tentang bagaimana cara 

menghubungkan Relay ke Arduino Uno, dengan 

Vcc ke 5V, GND ke GND, IN ke D8. Kemudian 

Output dari Relay  normaly close akan di 

hubungkan kabel positif  Led dan negative Led 

langsungdihubungkan ke Negative Baterai Aki. 

dapat dilihat pada gambar 16. 

 
Gambar 16.  Proses 5 

B. Perancangan Pembuatan Perangkat Lunak (Software). 

Beberapa proses perancangan pembuatan perangkat lunak 

yaitu : 

 

1) Proses 1 menjelaskan tentang cara mendownload 

Aplikasi di Playstore, dengan menggunakan kata 

kunci “BLYNK” kemudian klik Install. Dapat 

dilihat pada gambar 17. 
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Gambar 17.  Proses 1 Sistem 

 

2) Proses 2 menjelaskan tentang cara Log-In dengan 

memasukan email dan password untuk Sing Up. 

dapat dilihat pada gambar 18. 

 
Gambar 18.  Proses 2 Sistem 

 

3) Proses 3 menjelaskan tentang cara membuat project 

baru dengan memilih New Project, untuk dapat 

mengirim kode nomer token ke email yang 

dimasukan pada saat Sing Up. dapat dilihat pada 

gambar 19. 

  
Gambar 19.  Proses 3 Sistem 

 

4) Proses 4 menjelaskan tentang cara memasukan kode 

token kedalam Arduino IDE, serta menyesuaikan 

pin analog yang diatur pada Arduino IDE dengan 

sistem dalam aplikasi BLYNK. dapat dilihat pada 

gambar 20. 

 

 
Gambar 20.  Proses 4 Sistem 

 

5) Proses 5 menjelaskan tentang tampilan sistem input 

dan output dalam apliksi dengan menggunakan 

tombol on/off, pengaturan timer, dan layar lcd 

untuk pembacaan tegangan dan arus. dapat dilihat 

pada gambar 21. 

 
Gambar 21.  Proses 5 Sistem 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Pencapaian Perancangan Alat 

Hasil pembuatan dan hasil pengujian alat yang telah 

dirancang dan dibangun sesuai dengan perencanaan, mulai 

dari pencapaian perancangan alat, hingga pencapaian uji coba 

alat yang telah dilakukan pada rakit nelayan.  

 

 

Gambar 22.  Pencapaian Alat 

Alat dipisah menjadi dua bagian yaitu box panel sebagai 

tempat komponen dan alat yang digunakan supaya terlindung 

dari  air dan benturan guncangan ombak laut. Bagian kedua 

ialah lampu yang akan dimasukan kedalam air sebagai sumber 

cahaya pemikat yang telah dibuat pelindung khusus agar 

terlindung dari air dan benturan dari arus laut. dapat dilihat 

pada gambar 22. 

 

http://u.lipi.go.id/1341308888
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B. Hasil Pembahasan Sistem Pada Aplikasi Blynk 

Hasil pencapaian alat dari segi system yang telah uji 

coba dengan menggunakan dua push button untuk 

menghidupkan dan mematikan lampu dalam air, kemudian 

menggunkan pengatur Timer (waktu) memulai dan berhenti 

bekerja alat dapat diatur sesuai yang dibutuhkan, serta 

menggunkan layar lcd sebagai tampilan angka dari tegangan 

dan arus  yang ada pada alat, semuanya berada dalam satu 

aplikasi pada smartphone. System bekerja sesuai Timer yang 

di atur yaitu pada pukul 18.00 – 05.00 WITA dengan tujuan 

system bekerja hanya pada waktu gelap, pada waktu pukul 

18.00 digunakan lampu kuning untuk menarik perhatian ikan 

yang berada pada jarak yang jauh dan membutuhkan waktu 5-

6 jam untuk dapat mengumpulkan ikan, setelah terkumpul 

lampu kuning diganti dengan lampu merah dengan tujuan 

warna merah akan membuat ikan tenang, dan semakin 

mendekat pada lampu yang dipakai sehingga memudahkan 

untuk ditangkap. dengan menggunakan modul wifi dan 

modem GSM yang terhubung internet system dapat diubah 

menggunakan aplikasi Blynk yang ada pada smartphone sesuai 

kebutuhan. 

C. Hasil pencapaian Alat di lapangan 

Hasil uji coba alat pada rakit nelayan, dengan 

pemasangan perangkat keras yang terdiri dari box panel 

sebagai letak solar charge control, microcontroller, sensor, dan 

pengkabelan, diiringi dengan beterai aki sebagai sumber listrik 

serta lampu pemikat yang diletakan dala air dengan jarak 3 – 5 

meter dari permukaan air. 

 

  

Gambar 23.  Pecapaian alat di lapangan 

 

Alat dipasang pada rakit nelayan yang berada ditengah laut 

perbatasan antara palau Manado dengan Manado Tua dengan 

perjalanan selama 45 menit dari pinggiran pantai. Alat 

menggunakan energy terbarukan yang memanfaatkan energy 

matahari diubah menjadi energy listrik yang nantinya 

disimpan pada beterai aki, dengan menggunakan energy 

terbarukan ini membantu nelayan mengurangi biaya operasi 

bahan bakar yang biasa digunakan pada perjalanan dan genset 

sebagai sumber listrik. 

 
Operasi penangkapan ikan dilakukan nelayan pada waktu 

subuh yaitu pada pukul 02:00 WITA. Ikan yang terpikat 

dengan lampu yang di pasang hanya akan begerak disekitar 

lampu dengan berkerumun, sehingga memudahkan nelayan 

untuk menangkap ikan. Jumlah ikan yang ditangkap nelayan 

sebelum menggunkan lampu pemikat mencapai 150 kg/trip, 

sedangkan jumlah Ikan yang ditangkap nelayan setelah 

menggunakan lampu pemikat mencapai 400 kg/trip. Dari data 

yang didapat dilapangan hasil penangkapan ikan nelayan naik 

hingga 62.5% dari hasil penangkapan ikan sebelum 

menggunakan lampu pemikat dalam satu kali keberangkatan. 

  

Perhitungan persentasi kenaikan penangkapan : 

=  ( )  100 % 

=   

=  62.5 % 

Penangkapan ikan menggunakan jala atau jaring 

khusus untuk mengkap ikan jaring tersebut dilepas dari kapal 

nelayan mengelilingi rakit nelayan dengan jarak 10 - 15 meter 

antara jaring yang dilepas dengan rakit, setelah titik awal 

jaring yang dilepas bertemu dengan titik akhir jaring yang 

dikelilingi nelayan pun mengangkat jaring secara perlahan 

sampai ikan terlihat diatas permukaan air, ikan kemudian 

ditangkap menggunakan selapa untuk diangkat ke atas kapal 

nelayan. Ikan yang telah diangkat ke kapal nelayan sebagai 

hasil tanggkapan akan ditimbang terlebih dahulu untuk 

mengetahui jumlah tanggkapan ikan yang didapat, yang 

nantinya akan berlangsung pada proses penjualan. 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN  

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pengujian yang telah dilakukan 

dapat disimpulkan bahwa, Alat yang di buat dapat memikat 

Ikan, dengan cahaya lampu kuning terang dapat memikat ikan 

yang berada pada jarak jauh untuk mendekat pada daerah yang 

dapat ditangkap, setelah ikan berada pada daerah penangkapan 

digunakan cahaya lampu merah dengan tujuan agar ikan 

tersebut tetap tenang sampai proses penangkapan  selesai. 

Sistem yang dibuat bekerja sesuai dengan yang 

direncanakan dengan menggunakan modul wifi sebagai 

penghubung ke modem GSM yang sebagai pendukung 

jaringan internet dapat menghubungkan alat (Lampu dalam air 

LED)  dengan aplikasi Blynk yang ada pada smartphone 

TABEL I 
DATA HASIL PENANGKAPAN IKAN SEBELUM DAN SESUDAH MENGGUNAKAN 

ALAT 

No. 

Jumlah 

Keberang

katan 

Jumlah 
Ikan 

Sebelum 

Menggunak
an Alat 

 

Jumlah 

Ikan 
Sesudah 

Menggun

akan Alat 

 

Jumlah 

Trip 

 

Jumlah 

Penang
kapan 

yang 

dicapai 

    

 
1 

 
1x 

 
150kg 

 
400kg 

  
1 

 
62,5 % 
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dengan jarak yang tak ditentukan sehingga dapat melakukan 

pengaturan waktu bekerja alat, On/Off  lampu menyala, serta 

pengawasan tegangan dan arus yang dihasilkan panel surya 

yang akan disimpan pada beterai aki, melalui smartphone. 

B. Saran 

Alat yang telah di rancang ini masih memerlukan beberapa 

peningkatan antaranya: 

1. Berhubung alat yang dirancang hanya dapat 

memikat ikan jadi diharapkan untuk kedepannya 

ada pengembangan teknologi pada alat tangkap. 

2. Karena jumlah ikan masih menggunakan tenaga 

manusia jadi diharapkan ada pengembangan suatu 

sistem yang dapat menentukan jumlah ikan 

sebelum ditangkap. 

3. Baiknya ada pengembangan yang lebih baik lagi. 
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