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BAB I PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Perkembangan teknologi telah membuat kualitas kehidupan manusia semakin 

tinggi. Saat ini perkembangan teknologi telah mampu meningkatkan kualitas maupun 

kuantitas berbagai usaha. Pada saat ini burung ini merupakan salah satu jenis hewan 

yang dipelihara untuk hobi dan kesenangan, bahkan akhir-akhir ini dikembangkan 

sebagai usaha komersial dan sampingan setelah bekerja karena mempunyai nilai jual 

yang tinggi. Kegemaran masyarakat terhadap burung banyak didasarkan pada suara, 

warna bulu burung, jenis burung dan juga bentuk paruh (Nugroho, 2011). Pakan burung 

pada umumnya adalah biji-bijian seperti millet, kenari seed, jawawut dll. Makanan 

tambahannya sayur-sayuran dan buah buahan (Soenanto, 2002). 

Indikator pakan burung secara otomatis sangat diperlukan oleh orang yang 

memiliki banyak aktifitas karena dengan indikator pakan otomatis orang tidak perlu 

memeriksa pakan burung tersebut. Dengan alat ini di upayakan agar burung peliharaan 

selalu dalam kondisi yang baik. memberikan perawatan harian dan perawatan khusus 

secara berkala, bagi burung kenari yang dipelihara pribadi atau yang diikutkan lomba; 

2) menempatkan burung kenari dalam sangkar yang dibuat berdasarkan standar ukuran 

dan kriteria sangkar yang baik; 3) memberikan pakan dengan menu variatif sehingga 

kebutuhan nutrisi (protein dan karbohidrat), vitamin (vitamin A, D3, E, B1, B2, B3 

(Nicotimanide) B6, B12, C dan K3), mineral dan zat-zat esensial seperti D-L 

Methionine, I-Lisin Hcl, Folid Acid dan Ca-D dapat terpenuhi dengan baik.  

Keberhasilan upayaupaya tersebut faktanya memerlukan biaya yang besar dan masih 

sangat bergantung pada tenaga ahli (Klub Burung, 2014).  

Konstribusi pakan adalah yang paling tinggi yaitu 75%. Jadi seorang penghobi 

burung kenari harus memahami betul tata laksana pemberian pakan. Pakan tidak 

langsung diberikan semua, dan hanya diisi saat habis saja. Pakan diberikan pada jam 

tertentu (Sunarso, 2006). Pakan yang diberikan yaitu pakan komersil. Pemberian pakan 

ini dilakukan dua kali sehari. Agar pertumbuhan dan  maksimal, jumlah dan kandungan 
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zat-zat makanan yang diperlukan harus memadai (Suprijatna et al., 2005). Setioko et 

al. (2002) menyatakan bahwa pertumbuhan sangat dipengaruhi oleh pakan yang 

dikonsumsi, lingkungan sekitar, sistem perkandangan dan potensi genetiknya. 

Proses pemberian nutrisi yang cukup pada burung juga sangat penting untuk 

menopang hidupnya agar tetap sehat, panjang umur dan bisa beraktifitas sepanjang 

hari. Menurut penelitian beberapa ahli, burung yang aktif lebih banyak membutuhkan 

energi dibanding dengan burung yang pasif. Untuk burung ocehan, kebutuhan pakanya 

dihitung sebesar 10-30% dari berat badanya. Burung biasanya dalam berburu mangsa 

dilakukan pada pagi hari dan siang setelah itu dilanjutkan berburu makan burung 

makanan pada sore hari, waktu ,makan burung pada jam tertentu yaitu pada pagi hari, 

waktu yang tepat adalah pukul 07:00, pada siang hari lakukan dengan memberi 

makanan burung tersebut pada pukul 14:00 dan untuk sore hari pada pukul 16:00. 

Namun secara teori jumlah atau volume pakan burung kecil sama dewasa memang 

berbeda. Untuk minum burung cukup sediakan air setiap saat jangan sampai kehabisan, 

karena mahkluk hidup membutuhkan sekitar 90% air untuk mencukupi cairan dalam 

tubuh dikarenakan air menjadi kebutuhan makhluk hidup yang paling penting sebelum 

makanan (Ali khumaidi 2017). 

Adapun penelitian yang terkait dengan analisis mengenai rancang bangun 

pengisian pakan minum burung secara otomatis adalah penelitian Anwar Kholidi N, 

Agus Trisanto dan Emir Nasrullah yang berjudul “ Rancang Bangun Alat Pemberi 

Pakan Dan Pengaruh Suhu Otomatis Untuk Ayam Pedaging Berbasis Programmable 

Logic Controller Pada Kandang Tertutup” Pada Tahun 2015, dari hasil penelitian 

menunjukan alat pemberi pakan dan tipe ZEN-20CIDR-DV2. PLC pada penelitian ini 

di program dengan Ladder Diagram menggunakan Software Support. Dalam penelitian 

ini dirancang konveyor yang akan berjalan untuk mengalirkan pakan (secara otomatis) 

sebanyak tiga kali dalam sehari. Aktuator suhu pada alat ini berupa pemanas dan 

blower pendingin komponen utama sebagai perintah input PLC dan sebagai pemicu 

program adalah pushbutton ON/OFF. Sedangkan output adalah relay sebagai pemicu 

kerja motor servo. 
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Berdasarkan permasalahan diatas penulis tertarik untuk membuat sistem 

rancang bangun alat pemberi pakan burung kenari otomatis berbasis Arduino. Dengan 

menggunakan sistem otomatis yang dapat mengefisienkan waktu. Sistem pemberian 

pakan bekerja dengan buka tutup pada jam 07:00 dan jam 14:00 selama ½ detik 

menggunakan motor servo dimana waktu buka tutup katup diatur menggunakan RTC 

sesuai dengan waktu yang telah diatur.   

1.2.  Perumusan Masalah 

 Perumusan masalah dalam penulisan proposal skripsi ini memiliki 

permasalahan yang ingin diteliti sebagai berikut : 

1. Bagaimana cara membuat alat pakan dan minum burung kenari otomatis 

menggunakan mikrokontroler Arduino Nano ? 

2. Bagaimana tingkat akurasi sensor ultrasonic terhadap jumlah pakan yang masih 

tersedia ?  

3. Bagaimana tingkat akurasi sensor water level terhadap jumlah stock air yang 

tersedia ? 

4. Bagaimana cara menguji alat pemberian pakan burung kenari secara otomatis ? 

 

1.3.  Batasan Masalah 

 Batasan masalah pada penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian ini menggunakan motor servo untuk membuka tutup katub. 

2. Penelitian ini menggunakan RTC sebagai timer buka tutup servo. 

3. Hanya dapat digunakan pada satu sangkar. 

4. Alat menyala selama 24 jam. 

5. Menggunakan sensor ultrasonik untuk memonitor stock pakan yang tersedia. 

6. Alat ini dibuat dengan bahasa C dengan Compiler Code Vision AVR. 

7. Mikrokontroler yang digunakan adalah arduino nano. 

1.4.  Tujuan 

 Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Membuat alat pemberi pakan dan minum burung kenari otomatis berbasis 

mikrokontoroler Arduino nano. 

2. Mengatur RTC dan motor servo supaya bisa memberikan pakan secara otomatis pada 

jam 07:00 dan 14:00 saja. 

3. Mengatur sensor water level pompa DC untuk mengisi persediaan air minum burung 

saat habis. 

 

1.5.  Manfaat 

Adapun manfaat penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Mempermudah pemilik burung untuk mengontrol pakan dan minum burung. 

2. Selain memberikan pakan dan minum burung, alat ini juga dapat memberikan  

notifikasi alarm ketika stock pakan mulai menipis. 


