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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dimasa sekarang ini industri unggas mengalami peningkatan terutama pada 

indutri peternakan ayam petelur. Peternakan ayam petelur daerah tropis 

dihadapkan dengan tingginya suhu lingkungan, sehingga laju pertumbuhan gizi 

dan kesehatan yang dihasilkan tidak sesuai. Dapat diketahui unggas tergolong 

hewan homeothermic (berdarah panas) dengan ciri spesifik tidak memiliki 

kelenjar keringan serta hampir semua bagian tubuhnya tertutup bulu. Kondisi 

seperti panas mengalami kesulitan membuang panas tubuhnya kelingkungan. 

Akibatnya, ternak unggas yang dipelihara didaerah tropis rentan terhadap bahaya 

stres panas. 

Dengan demikian akibat stres panas sebagai suatu kondisi pada ternak yang 

mengalami peningkatan suhu extrem yang berasal dari luar maupun dari dalam 

ruangan stres sebagai respon biologis yang dapat menimbulkan ancaman dan 

mengganggu homeotessis pada hewan, serta kerugian ekonomi akibat peningkatan 

kematian dan penurunan produktivitas.  

Fasilitas yang kurang memadai dalam penanggulangan stres pada ternak 

bagi para pelaku industri ternak sering kali menjadi permasalahan yang sering 

dihadapi oleh peternak dalam menstabilkan suhu dan kelembapan ruangan 

kandang. Salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah 

pemanfaatan teknologi. Untuk merancang suatu kandang ayam dengan sistem 

otomatis untuk membantu dan mendukung peternak dalam bidang pemeliharaan 

terutama dalam pengaturan suhu kandang ayam. Alat ini diharapkan dapat 

membantu peternak dalam mengurangi kematian atau penurunan produktivitas 

ayam ternak akibat kenaikan suhu lingkungan sekitar. 

Maka dari itu dibutuhkan sebuah sistem kontrol otomatis berbasis 

mikrokontroler sebagai alat bantu peternak untuk menjaga kestabilan kelembapan 

ruangan kandang DOC ayam petelur. Dalam tugas akhir ini, peneliti merancang 

Prototype alat untuk menstabilkan kelembapan ruangan kandang ternak petelur 

yaitu dengan menghidupkan lampu atau menghidupkan kipas angin secara 
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otomatis menggunakan sensor kelembapan yang dihubungkan pada 

mikrokontroller arduino dan memerintahkan lampu dan kipas berdasarkan 

standarisasi suhu yang telah di tetapkan serta sensor cahaya sebagai otomatis 

untuk penggerak tirai korden sebagai ventilasi atau sirkulasi udara. 

Mikrokontroller akan memberikan intruksi untuk mematikan atau 

menghidupkan lampu dan kipas melalui sonsor kelembaban dimana sensor akan 

membaca suhu ruangan kandang ternak ayam petelur kemudian menginstruksikan 

arduino untuk menyalakan menghidupkan lampu dan kipas serta sensor cahaya 

sebagai otomatis untuk penggerak tirai korden sebagai ventilasi atau sirkulasi 

udara pada kandang ternak yang mengalami peningkatan kelembapan udara yang 

terhubung dengan Telegram. Berdasarkan pemaran diatas maka penelitian ini 

mengambil topik/judul “Rancang Bangun Prototype Sistem Monitoring Suhu Dan 

Kelembaban Otomatis Kandang DOC Ayam Petelur Menggunakan Telegram 

Berbasis IOT”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang diatas maka bisa merumuskan permasalahan yang 

ada yaitu: 

a. Bagaimana merancang prototype sistem monitoring suhu dan kelembaban 

otomatis kandang DOC ayam petelur menggunakan Telegram berbasis 

IOT? 

b. Bagaimana menggunakan sistem prototype sistem monitoring suhu dan 

kelembaban otomatis kandang DOC ayam petelur menggunakan Telegram 

berbasis IOT? 

c. Bagaimana cara memonitoring suhu dan kelembaban kandang ayam secara 

otomatis? 

1.3 Batasan Masalah 

Agar permasalahan tidak meluas maka dibuatlah sebuah batasan sebagai 

berikut: 

a. Suhu yang dibutuhkan ayam tipe petelur pada kandang adalah 30°C-

34°C 

b. Alat ini dibangun menggunakan sensor suhu dan kelembaban 
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c. Untuk penelitian ini alatnya dibatasi hanya pada kandang ayam DOC 

1.4 Tujuan  

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan yang akan dihasilkan 

yaitu monitoring suhu dan kelembaban kandang tetap terjaga serta membantu 

peternak ayam untuk menekan kematian ternak. 

1.5 Manfaat  

1.5.1 Manfaat Bagi Penulis 

Manfaat penelitian bagi penulis yaitu : 

1. Merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana komputer 

pada Fakultas Teknik Universitas Muria Kudus. 

2. Merupakan sarana latihan praktis bagi mahasiswa dalam menerapkan 

ilmu yang diperoleh selama kuliah di Universitas Muria Kudus. 

3. Mengasah pikiran supaya dapat menciptakan sebuah sistem yang baik 

dan sesuai kebutuhan. 

4. Menambah pengetahuan baru mengenai mikrokontroler berbasis IOT 

1.5.2 Manfaat Bagi Akademis 

Manfaat penelitian bagi akademik yaitu: 

1. Sebagai media promosi akademik 

2. Mengetahui kemampuan mahasiswa dalam menerapkan teorinya. 

3. Dapat dijadikan perbandingan dengan perguruan tinggi lain. 

4. Menambah referensi perpustakaan untuk meningkatkan kualitas 

pendidikan 

1.5.3 Manfaat Bagi Pegguna 

Manfaat penelitian bagi pengguna: 

1. Mengurangi tingkat resiko dan mengantisipasi terjadinya gagal dalam 

peternakan ayam petelur. 

2. Menambah literatur guna meningkatkan pengembangan teknologi 

bidang elektronika dan telekomunikasi 

 

 


