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BAB I PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

 Kebutuhan daging ayam untuk saat ini semakin meningkat terutama  

permintaan pasokan daging ayam kampung karena daging ayam kampung ini 

memiliki tekstur dan rasa yang lebih enak dan berserat. Berdasarkan hasil Survei 

Sosial Eonomi Nasional (Susenas) Triwulan 1- 2013 dan Triwulan 1-2014, secara 

garis besar konsumsi daging ayam ras dan ayam kampung rata-rata meningkat 

8,01% (Publikasi Statistik Indonesia, 2017). 

Dengan begitu maka para peternak ayam harus bisa menyediakan ayam 

kampung lebih banyak, dengan perkembangan teknologi saat ini maka tercipta 

alat penetas telur sebagai pengganti peran induk ayam mengerami telurnya. 

Dengan begitu para peternak ayam kampung bisa lebih banyak membudidayakan 

ayam kampung dengan waktu yang singkat dibandingkan dengan cara alami, akan 

tetapi alat penetas telur saat ini yang sudah ada, suhu yang dikendalikan dalam 

bok kurang merata sedangkan suhu merupakan salah satu faktor utama dalam 

penetasan telur. Embrio dalam telur ayam akan berkembang normal selama suhu 

dalam bok ini sesuai dengan suhu telur penetasan begitu sebaliknya akan berhenti 

berkembang jika suhu kurang dari suhu telur penetasan. Suhu untuk penetasan 

telur unggas agar embrio dalam telur bisa berkembang ini berbeda-beda, suhu 

untuk perkembangan embrio telur ayam antara 38,33- 40,55oC, itik 37,78-

39,45oC, puyuh 39,5oC. Akan tetapi suhu cenderung lebih panas pada sumber 

pemanas, dan menggunakan satu sensor maka tidak bisa membaca suhu  dengan 

merata. (Ar & Hariyanto, 2015) 

Penelitian yang dilakukan oleh Maria Dolorosaso Badjowawo dan Daud 

Obed Bekak dari teknik Elektro Politeknik Negeri Kupang 2015 yang berjudul 

sistem kontrol suhu pada mesin tetas telur ayam buras hemat energi dalam 

penelitian ini dijelaskan menggunakan kendali mikrokontroler, dengan 

perbandingan sumber pemanas sistem kendali loop terbuka dan sistem kendali 

loop tertutup, serta adanya pengaturan tegangan sebagai penghemat daya dari 

mesin tetas tersebut. Penelitian ini sudah memperhitungkan suhu disekitar sumber 

pemanas dan suhu yang berada jauh dari sumber pemanas, dengan range suhu 
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38oC sampai dengan 40oC. Penelitian yang dilakukan Maria Dolorosa Badjowawo 

dan Daud  Obed Bekak didapati hasil daya tetas optimal mencapai 95%, suhu 

yang merata dan hemat daya, karena daya yang terpakai cuma 50,6 watt. 

(Badjowawo & Bekak, 2015) 

Pada tahun berikutnya yakni 2016 Sindhu Madia Z.P dari Universitas 

Negeri Yogyakarta melakukan penelitian yang berjudul analisa distribusi suhu 

pada rancang bangun penetas telur ayam berbahan keramik. Penelitian  ini 

memfokuskan meneliti suhu pada sisi setiap dinding bok penetas telur yang 

berukuran 28 cm x 27 cm x 27 cm, pada penelitian ini menggunakan sumber 

pemanas kawat nikelin, menganalisa distribusi suhu dari sumber pemanas ke 

setiap dinding bok penetas. Dengan memanfaatkan software matlab R2013a untuk 

mengetahui persamaanya, mendapatkan hasil suhu pada dinding belakang sebesar 

36,6oC, suhu dinding depan sebesar 34,7oC, suhu dinding kiri sebesar 40,6oC, 

suhu dinding kanan sebesar 40,4oC, suhu dinding bawah sebesar 39,7oC, dan suhu 

dinding atas sebesar 42,1oC dengan begitu dalam penelitian ini memiliki range 

suhu 34,7-41,2oC. (Sindhu Madya Z.P, 2016) 

Dari penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya belum ada penelitian 

yang mengfokuskan tentang pemerataan suhu ruangan, sehingga dalam penelitian 

ini dilakukan pengembangan yang menfokuskan pada pemerataan suhu ruangan 

dengan memanfaatkan  kipas DC 12 V yang dipasang  pada sumber pemanas 

berupa lampu bolam. Pemasangan sensor DHT-11 di empat titik pada rak telur 

sehingga akan dihasilkan pembacaan suhu yang sudah dikehendaki dengan merata 

untuk meningkatkan keberhasilan daya tetas telur. 

1.2.  Perumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang akan dihadapi adalah sebagai berikut :  

1. Bagaimana cara meratakan suhu dalam bok penetas telur unggas dengan 

hasil pembacaan sensor sesuai suhu yang dikehendaki ? 

2. Bagaimana menjaga kestabilan suhu yang sudah merata ? 
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1.3.  Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Suhu ruangan dalam bok, berbahan papan triplek 12 mm ukuran ( 50 

x38x48 ) cm. 

2. Alat penetas telur ini dibuat dengan melakukan pembacaan sensor suhu 

DHT-11 menggunakan program arduino. 

3. Pemanas yang dikendalikan menggunakan 4 lampu pijar dengan tegangan 

AC 220V dan daya 5 watt.  

1.4.  Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut : 

1. Mengendalikan suhu yang merata dalam bok penetas telur. 

2. Menganalisa kestabilan suhu yang merata dalam bok penetas telur. 

1.5.  Manfaat  

Adapun manfaat penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Hasil penelitian ini berupa alat penetas telur, yang bisa dijadikan untuk 

berwirausaha bagi masyarakat  umum. 

2. Dapat diperoleh suatu sistem alat penetas telur otomatis yang dapat 

mengendalikan suhu dengan merata. 

3. Dapat memberikan kemudahan dalam proses penetasan telur dibandingkan 

dengan cara konvensional, sehingga menjadi lebih efisien dengan tingkat 

keberhasilan tinggi. 

 

 

 


