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BAB I PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Burung puyuh merupakan jenis aves yang tidak dapat terbang, ukuran 

tubuhnya relatif kecil, berkaki pendek, dan dapat juga diadu. Didalam Bahasa 

Jawa burung puyuh disebut gemak sedangkan dalam bahasa asing disebut 

Quail. Pada tahun 1870, burung puyuh pertama kali diternakan di Amerika 

Serikat. Kemudian, dikembangkan dipenjuru dunia. Di Indonesia, burung 

puyuh mulai dikenal dan diternakan pada tahun 1979 akhir. Kini, sentra 

peternakan burung puyuh dapat ditemukan di Sumatra dan Jawa. (Syukriah, 

2020). 

Burung puyuh merupakan salah satu komoditi unggas yang semakin popular 

di Indonesia. Hal ini terbukti dengan banyaknya masyarakat yang berminat 

memelihara burung puyuh dan meningkatnya jumlah masyarakat yang 

mengkonsumsi produk-produk yang dihasilkan burung puyuh baik berupa telur 

maupun daging (Maknun, dkk 2015). 

Dalam dunia peternakan burung puyuh terdapat beberapa macam jenis 

puyuh yaitu puyuh untuk produksi telur konsumsi, produksi daging puyuh, dan 

untuk pembibitan atau produksi telur tetas, tentunya jika ada berbagai macam 

jenis burung puyuh kandangnya pun juga ada macamnya yaitu kandang sekam 

dan kandang batere (Rahmat, dkk 2011). 

Ternak burung puyuh memiliki keunggulan seperti halnya ternak unggas 

lainnya, antara lain kandungan protein 13,1% dan lemak 11,1% lebih baik 

dibandingkan dengan ternak unggas (ayam ras dan itik). Keuntungan lainnya 

yaitu dapat berproduksi dalam usia muda, siklus reproduksi singkat, dan tidak 

memerlukan lahan yang luas. Nilai jual puyuh disetiap tingkat umur cukup 

tinggi, baik telur konsumsi, telur tetas, bibit, hingga afkirnya. Pada umur enam 

minggu ternak burung puyuh sudah berproduksi, tidak membutuhkan 

permodalan yang besar, mudah pemeliharaannya serta dapat diusahakan pada 

lahan yang terbatas (Panekenan, dkk 2017). 

Jenis puyuh yang paling banyak diternakkan di Indonesia yaitu jenis puyuh 

jepang (Coturnix-coturnix japonica) merupakan salah satu sumber diversifikas i 
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produk daging dan telur. Usaha ternak puyuh sangat prospektif. Hal ini dapat 

dilihat dari kebutuhan pasar yang terus meningkat. Permintaan ini belum dapat 

dipenuhi karena volume produksi masih jauh dibawah kebutuhan pasar. 

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Wuryadi et al. (2014), permintaan telur 

puyuh untuk wilayah Jabodetabek, Banten, dan Priangan Timur saja mencapai 

14 juta butir per minggu. Dari jumlah tersebut baru bisa dipenuhi sebanyak 3,5 

juta butir per minggu. Jadi, masih terjadi kekurangan pasokan telur puyuh 

sebanyak 11 juta butir per minggu. (Ardiyanto, dkk 2015). 

Namun dalam pengelolaan peternakan puyuh petelur ternyata tidak mudah,  

ada beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti lokasi kandang, pakan ternak 

dan air minum ternak. Pemberian makan dilakukan 4 kali sehari yaitu ketika 

pagi, siang, sore dan malam, kemudian untuk minum ternak diberikan setiap 

saat dengan cara mengalirkan air melalui pipa dari penampungan air ke setiap 

tempat minum ternak yang ada pada setiap kandang. Penampungan air pada 

kandang puyuh ini tidak hanya berfungsi untuk menyalurkan air ke setiap 

kandang namun juga berfungsi sebagai tempat mencampur larutan vitamin 

untuk unggas agar puyuh tidak mudah sakit. Ketersediaan air pada 

penampungan ini sangat penting karena jika puyuh tidak mendapat minum atau 

kehausan ini berdampak pada produktifitas telur nantinya. Hal ini kemudian 

menimbulkan masalah yaitu, peternak harus melakukan pengontrolan pada 

penampungan air setiap saat dan pemberian makan yang dilakukan 4 kali sehari 

( Mindriawan, dkk 2019). 

Cahaya, suhu, dan kelembapan merupakan faktor eksternal yang dapat 

memacu pertumbuhan dan mengendalikan berbagai proses biologis dalam 

tubuh burung puyuh. Kesulitan saat ternak puyuh salah satunya adalah membuat 

agar suhu kandang tetap dalam kondisi stabil dan hangat. Karena burung 

merupakan salah satu unggas yang rentan dengan kondisi lingkungannya 

(Abidin, dkk 2020) 

Salah satu permasalahan yang dialami oleh peternak puyuh adalah 

timbulnya polusi bau dari kotoran puyuh jika tidak ditangani dengan baik  

bahkan dapat menimbulkan gangguan bagi masyarakat disekitar lokasi 

peternakan puyuh.  Limbah peternakan puyuh berupa ekstreta memiliki bau 
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yang khas. Jika dibiarkan begitu saja, eksreta puyuh akan menimbulkan 

pencemaran bau dan pencemaran lingkungan ( Napirah, dkk 2020). 

Untuk mengatasi permasalahan bahwa peternak dituntun harus selalu bisa 

stanby dalam melakukan kegiatan pemberian pakan, pemberian air minum, 

serta pemindahan kotoran maka diperlukan sebuah kandang burung puyuh 

otomatis, yang bisa mengatur pemberian makan, pengisian minum, pemindahan 

kotoran serta notifikasi sistem secara otomatis. Oleh karena itu dengan adanya 

pembuatan alat ini diharapkan bisa meringankan beban peternak burung puyuh 

dalam melakukan kegiatan pemberian pakan, pemberian air minum, dan 

pemindahan kotoran yang dilakukan setiap hari. 

Penelitian terkait yang pertama Gheschik Safi’ur Rahmat, Akhmad 

Hendriawan, Paulus Susetyo Wardhana  dengan Judul Sistem Otomatisasi 

Pemberian Makan Serta Peletakkan Posisi Telur Pada Sebuah Kandang Burung 

Puyuh (2011). Pembuatan Alat Sistem Otomatisasi Pemberian Makan Serta 

Peletakkan Posisi Telur Pada Sebuah Kandang Burung Puyuh ini menggunaka n 

RTC (Real Time Clock) sebagai pewaktuan sistem pada  penelitian, Dimana  

pada penilitian ini memanfaatkan RTC DS1307 untuk melakukan pewaktuan 

pada pemberian pakan burung puyuh. (Rahmat, dkk 2011). Kekurangan dari 

penelitian ini adalah tidak adanya sistem yang digunakan untuk pemindah 

kotoran dan juga pemberian minum secara otomatis serta notifikasi nya belum 

ada. 

Penelitian terkait yang kedua Zulhan Mindriawan, I Wayan Agus 

Arimbawa, dan  I Gede Pasek Suta Wijaya dengan judul Implementasi Internet 

of Things Pada Sistem Monitoring Suhu dan Kendali Air Pada Kandang Burung 

Puyuh Petelur dengan Menggunakan Protokol MQTT. Pembuatan alat 

Implementasi Internet of Things Pada Sistem Monitoring Suhu dan Kendali Air 

Pada Kandang Burung Puyuh Petelur dengan Menggunakan Protokol MQTT 

ini menggunakan Wireless sensor Network berbasis Internet of Thing 

menggunakan protokol MQTT (Message Queuing Telemetry Transport). 

Sensor yang dihubungkan adalah sensor ketinggian air, sensor jarak, sensor 

suhu yang kemudian data-data dari sensor-sensor tersebut dikirimkan ke Broker 

melalui Wi-Fi, sehingga pengontrolan air dan suhu dapat dilakukan secara 
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online dan peternak juga mendapat notifikasi waktu air pada penampungan 

penuh atau habis ( Mindriawan, dkk 2019). Kekurangan dari penelitian ini 

adalah tidak adanya sistem pemindah kotoran dan juga Kendali pakan yg bisa 

memberikan notifikasi ke telegram. 

Dari penelitian sebelumya belum ada system yang menangani kegiatan 

sehari-hari para peternak untuk melakukan aktivitas dalam pemberian pakan, 

pengisian air minum, serta pemindahan kotoran dan notifikasi sistem secara 

bersamaan. Oleh karena itu peneliti ingin membuat suatu alat untuk pemberian 

pakan, pengisian air minum serta pemindahan kotoran secara otomatis dalam 

kandang burung puyuh dengan sistem yang bisa dimonitoring melalui notifikas i 

telegram. Sehingga nantinya bisa meringankan peternak dalam melakukan 

kegitan sehari-hari tersebut, karena sudah adanya alat yang bisa mengontro l 

kegiatan tersebut secara otomatis. Dengan latar belakang tersebut penulis ingin 

menjawab permasalahan dan memberi solusi dengan membuat prototipe untuk 

diterapkan dikandang burung puyuh dengan judul Prototipe Sistem Kendali 

Pakan, Minum, Pemindahan Kotoran Dan Notifikasi Kandang Burung Puyuh 

Otomatis Berbasis Telegram. Dengan system yang akan dibuat meliputi 

pemberian pakan, pengisian air minum, pemindahan kotoran dan Notifikas i 

sistem secara otomatis. 

 

1.2.  Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikaji maka penulis merumuskan 

permasalahan yaitu : 

1. Bagaimana membuat prototipe sistem kendali pakan, minum, kotoran dan 

notifikasi kandang burung puyuh otomatis berbasis telegram ? 

2. Bagaimana cara alat memberi pakan ke burung puyuh secara otomatis? 

3. Bagaimana cara alat mengisi wadah minum saat kondisi kosong? 

4. Bagaiamana cara alat memindahakan kotoran secara otomatis ? 

5. Bagaimana cara alat mengirimkan notifikasi ke telegram ? 
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1.3.  Batasan Masalah 

 Dalam Penelitian ini penulis membatasi permasalahan sebagai berikut: 

1. Aktuator yang dipakai motor Dc, pompa air motor Dc dan motor servo. 

2. Mikrokontroler yang digunakan adalah Arduino Uno. 

3. Untuk penjadwalan pakan burung puyuh dan pemindahan kotoran 

menggunakan RTC (Real Time Clock). 

4. Pengisian wadah  minum dilakukan saat sensor ultrasonic 2 mendeteksi 

ketinggian level air minum >8cm. 

5. Pengisian Pakan burung puyuh dilakukan pada jam 08.00,12.00 dan 16.00 

ketika sensor ultrasonic mendeteksi level jarak wadah pakan <4cm. 

6. Notifikasi sistem kendali menggunakan telegram. 

7. Pengujian yang dilakukan akan menguji alat dalam pemberian pakan, 

pemindahan kotoran secara otomatis berdasarkan waktu yang ditentukan, 

dan pemberian wadah minum saat kosong. 

8. Membuat kandang berukuran panjang 50cm, lebar 30cm, dengan tinggi 

ruang 25cm yang dapat menampung hingga 10 ekor burung puyuh dewasa.  

 

1.4.  Tujuan 

 Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Membuat prototipe sistem kendali pakan, minum, kotoran dan notifikas i 

kandang burung puyuh. 

2. Membuat sebuah alat yang bisa memberi pakan secara otomatis. 

3. Membuat sebuah alat yang bisa mengisi wadah minum saat kondisi kosong. 

4. Membuat konveyor yang bisa memindahkan kotoran secara otomatis. 

5. Membuat alat notifikasi sistem kendali. 

 

1.5.  Manfaat 

Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah : 

Manfaat penelitian bagi Peneliti : 

1. Menambah pengetahuan mengenai teknologi terapan dan 

perkembangan    teknologi dibidang peternakan. 
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2. Dengan penelitian ini, penulis senantiasa membantu peternak dengan 

menemukan solusi atas permasalahan yg biasa terjadi.  

Manfaat penelitian bagi Pengguna :  

1. Sebagai alat bantu jika peternak burung puyuh tidak bisa standby setiap 

saat dikandang atau sedang berpergian ke luar. 

2. Menghasilkan alat yang diterapkan dikandang burung puyuh untuk 

pemberian pakan, mengisi air minum, dan pemindahan kotoran secara 

otomatis. 

3. Bisa memonitoring sistem kendali alat melalui notifikasi telegram. 

Manfaat penelitian bagi Universitas :   

1. Menjadi suatu referensi bagi peneliti yang akan datang dibidang 

penelitian dan perkembangan teknologi. 

2. Bisa dijadikan suatu perbandingan dalam pembuatan karya ilmiah yang 

akan datang. 
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