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BAB I PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

 Ayam pedaging di Indonesia memberikan sumbangan besar terhadap 

kebutuhan protein hewani masyarakat Indonesia, sehingga populasi ayam 

pedaging di indoesia meningkat tiap tahunnya. Hal ini disebabkan oleh harga 

ayam pedaging relatif murah, mudah diperoleh dipasaran dan produksi yang 

relatif cepat. (Qurniawan et al., 2017) 

Tahap pemeliharaan ayam boiler terdiri; (1) tahap persiapan kedatangan 

DOC (day old chicken; anak ayam umur sehari), (2) tahap pemeliharaan dan 

penggemukan, (3) tahap panen, (4) tahap pembersihan, sterilisasi dan istirahat 

kandang. Tahap panen merupakan tahap ayam pedaging yang diambil dari 

kandang untuk dipasarkan kepada pembeli. (Sapti, 2019) 

 Penulis melakukan wawancara dengan para pengusaha peternak ayam 

pedaging ditiga lokasi berbeda terkait tahap panen ayam pedaging. Pertama 

terletak di Dukuh Kaliwuluh Desa Gondoharum, Kecamatan Jekulo, Kabupaten 

Kudus. Narasumber mengatakan bahwa Kelemahan dari proses panen yang masih 

menggunakan tenaga manusia yaitu susah berkumpulnya tim panen saat proses 

panen mendadak, hal ini dikarenakan masih ada yang tidur. Dampak negatif bagi 

tim panen ayam jika proses panen menggunakan tenaga manusia yaitu kelelahan 

dan dapat mengakibatkan luka gores di kaki tim panen, khususnya di bagian tahap 

penangkapan, hal ini dikarenakan terkena kuku dari kaki ayam. Dampak negatif 

bagi ayam jika proses panen menggunakan tenaga manusia yaitu dapat 

mengakibatkan kaki ayam menjadi patah tulang, dan sayapnya kadang terinjak 

oleh tim panen saat proses penangkapan.  

 Kedua terletak di Dukuh Jajar, Desa Gondoharum, Kecamatan Jekulo, 

Kabupaten Kudus. Narasumber mengatakan bahwa kelemahan dari proses panen 

yang masih menggunakan tenaga manusia yaitu susah berkumpulnya tim panen 

ayam dikarenakan rata-rata proses panen ayam dilakukan malam hari dan 

pemberitahuan secara mendadak. Dampak negatif bagi tim panen ayam jika 

proses panen menggunakan tenaga manusia yaitu tentu saja capek, serta dapat 

terjadinya luka di kaki dan tangan buruh panen, akibat terkena kuku ayam. Bias 
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juga terkena kotoran ayam, dan kadang bulu ayam sampai terbang masuk ke 

mulut buruh panen ayam. Dampak negatif bagi ayam jika proses panen 

menggunakan tenaga manusia yaitu ayam bisa stress yang dapat mengakibatkan 

kematian, serta dapat berakibat kaki serta sayap dari ayam bisa berakibat patah 

tulang. 

 Ketiga terletak di Dukuh Tompe, Desa Gondoharum, Kecamatan Jekulo, 

Kabupaten Kudus. Narasumber mengatakan bahwa kelemahan dari proses panen 

yang masih menggunakan tenaga manusia yaitu capek karena masih 

menggunakan tenaga manusia. Dampak negatif bagi tim panen ayam jika proses 

panen menggunakan tenaga manusia yaitu capek, organ vital dari tim panen ayam 

terkadang terkena sabetan dari sayap ayam, dapat terjadinya luka di kaki dan 

tangan buruh panen, akibat terkena kuku ayam, bisa juga terkenanya kotoran 

ayam kebagian tubuh tim panen. Dampak negatif bagi ayam jika proses panen 

menggunakan tenaga manusia yaitu dapat mengakibatkan stress serta kaki ayam 

menjadi patah tulang, dan sayapnya kadang terinjak oleh tim panen saat proses 

penangkapan. 

 Dengan adanya wawancara ini penulis dapat menarik kesimpulan, bahwa 

dalam proses panen ayam pedaging dengan cara manual sangatlah menguras 

tenaga manusia, dapat terjadinya luka di kaki dan tangan buruh panen, akibat 

terkena kuku ayam serta buruh panen ayam yang harus siap bekerja sewaktu-

waktu, dikarenakan proses panen yang mendadak dan biasanya proses panen 

dilakukan malam hari. Proses panen ayam secara manual dapat mengakibatkan 

tingkat stress yang tinggi sehingga dapat mengakibatkan kematian bagi ayam, dan 

juga dapat mengakibatkan patah tulang di kaki serta sayap ayam. Proses panen 

ayam pedaging secara manual ada 5 tahap dalam dalam proses panen yaitu, (1) 

tahap penangkapan ayam. (2) tahap pengikatan kaki ayam, hal ini dikarenakan 

penimbangan ayam menggunakan timbangan gantung. (3) tahap pengitungan 

jumlah ayam yang akan ditimbang dan yang akan dimasukan ke box. (4) tahap 

penimbang ayam. (5) pemasukan ayam ke dalam box. 

Penelitian terkait dengan otomatisasi di pertenakan ayam pedaging, antara 

lain penelitian terkait yang diteliti oleh Chandra Gusti Nanda Putra (2018) dengan 

judul penelitian “Otomasi Kandang Dalam Rangka Meminimalisir Heat Stress 
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Pada Ayam Broiler Dengan Metode Naive Bayes” penelitian ini menggunakan 

input pembacaan sensor DHT11 sebagai parameter suhu dan kelembapan, 

sedangkan untuk output berupa kecepatan kipas dan buka tutup tirai pada sistem. 

Metode yang digunakan untuk menentukan output menggunakan perhitungan 

klasfikasi metode Naive Bayes. (Putra et al., 2018) 

Penelitian yang diteliti oleh Ricky Evan Anugrah Firdaus (2020) dengan 

judul penelitian “Purwarupa Pembersih Kandang Ayam Otomatis Berbasis 

Mikrokontroler” penelitian ini menggunakan mikrokontrole sebagai pengendali 

output motor stepper dan kipas, sedangkan input menggunakan sensor MQ-135 

untuk mendeteksi gas. Kebersihan kandang ayam tetap terjaga dikarenakan alat 

akan membersihkan udara dan kotoran pada kandang ayam. (Evan et al., 2020) 

Penelitian yang diteliti oleh Agung Tri Wahyudi (2020) dengan judul 

penelitian “Sistem Otomatis Pemberian Air Minum Pada Ayam Pedaging 

Menggunakan Mikrokontroller Arduino Dan Rtc Ds1302” penelitian ini 

menggunakan Arduino UNO sebagai sistem kendali, sedangkan input 

menggunakan RTC DS1302. Untuk output menggunakan module Relay 4- 

channel yang bertujuan untuk membuka dan menutup arus ke water pump 

(Wahyudi et al., 2020) 

Penelitian yang diteliti oleh Deni Kurnia (2019) dengan judul penelitian 

“Implementasi Nodemcu Dalam Prototipe Sistem Pemberian Pakan Ayam 

Otomatis Dan Presisi Berbasis Web” Penelitian ini menggunakan media Web 

sebagai tempat monitoring dan kontroler untuk sensor load cell, motor servo dan 

motor stepper, sedangkan sistem kendalinya menggunakan NodeMCU Esp8266. 

(Kurnia & Widiasih, 2019) 

Penelitian yang diteliti oleh Muhammad Eddo Renaldy (2019) dengan 

judul penelitian “Rancang Bangun Sistem Kontrol Terpal Ayam Otomatis Dengan 

Sensor Suhu Pada Cv. Mitra Usaha Broiler” penelitian ini menggunakan input dan 

output berupa sensor DHT11, Arduino Uno, LCD 16x2, sensor garis dan Motor 

DC. ( Renaldy et al., 2019) 

Penelitian yang diteliti oleh Bulan Fatimah Rahmat (2017) dengan judul 

penelitian “Sistem Pembersih Kotoran Kandang Ayam Otomatis Berbasis 

Mikrokontroler” Penelitian ini mengatur jadwal pembersihan dengan 
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menggunakan Real Time Clock (RTC) dan pengendali dari output motor DC serta 

swiper menggunkan Arduino. (Rahmat et al., 2017) 

 Dari kegiatan wawancara dan penelitian sebelumnya di atas maka penulis 

tertarik untuk membuat alat sistem panen ayam pedaging otomatis yang masih 

berupa prototipe.  

1.2.  Perumusan Masalah 

 Perumusan masalah dalam penulisan proposal skripsi ini memiliki 

permasalahan yang ingin diteliti sebagai berikut : 

1. Bagaimana cara membuat  prototype alat sistem panen ayam pedaging 

secara otomatis? 

2. Bagaimana cara menggiring ayam secara otomatis? 

3. Bagaimana cara mengetahui tingkat akurasi sensor ultrasonik HC-

SR04? 

4. Bagaimana cara membatasi jumlah ayam yang keluar dan masuk ke 

dalam box secara otomatis? 

5. Bagaimana cara memindahkan ayam dari pintu keluar ke dalam box 

secara otomatis? 

6. Bagaimana cara mengetahui tingkat akurasi sensor Load Cell Yzc131 

dan Push Button untuk menimbang serta menghitung jumlah total berat 

ayam? 

1.3.  Batasan Masalah 

Secara umum batasan masalah yang akan dibahas dalam penelitian kali ini 

meliputi: 

1. Alat yang dibuat berupa prototype. 

2. Alat prototype yang dibuat untuk kapasitas ayam 6.  

3. Dalam  1 box berisikan 2 ayam pedaging dewasa. 

4. Sensor yang di gunakan untuk mengukur berat ayam menggunakan 

Sensor Load Cell Yzc131. 

5. Sensor yang di gunakan untuk menghitung jumlah ayam 

menggunakan sensor ultrasonik HC-SR04. 

6. Motor Power Window Universal hanya untuk membuka dan menutup 

pintu kandang ayam. 
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7. Motor Stepper Nema 23 Moons hanya digunakan untuk penggiringan 

ayam, serta conveyor. 

8. Dimensi alat prototype yang dibuat memiliki panjang 70 cm lebar 2 m 

dan tinggi 135 cm. 

1.4.  Tujuan 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Merancang prototipe sistem panen ayam dengan kontroler Arduino 

Uno. 

2. Dapat menggiring ayam agar bisa melewati pintu keluar secara 

otomatis. 

3. Sensor Ultrasonik HC-SR04 dapat menghitung ayam keluar secara 

otomatis. 

4. Pintu keluar dapat membuka dan menutup secara otomatis. 

5. Conveyor dapat memindahkan ayam dari pintu keluar ke dalam box 

secara otomatis. 

6. Dapat menggunakan Sensor Load Cell Yzc131 dan Push Button untuk 

menimbang serta menghitung jumlah total berat ayam. 

1.5.  Manfaat 

Manfaat yang diharapkan peneliti meliputi: 

1. Memberi masukan dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman 

bagi peneliti dalam pemrograman Arduino Uno. 

2. Menghindari hal negatif dan mempermudah proses panen ayam 

pedaging yang awalnya masih manual. 

3. Menambah kepustakaan dan dapat memberikan masukan khususnya 

di bidang teknologi. 

 

 


