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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Masyarakat indonesi banyak yang mengkonsumsi daging diantaranya daging 

sapi, ayam, kelinci, kambing, kerbau dan babi. Akan tetapi produksi daging tersebut 

masihlah  belum mencukupi kebutuhan masyarakat. Upayah dalam memenuhin 

kebutuhan itu, maka dilakukan lah usah untuk mengembangkan ternak agar dapat 

memenuhin kebutuhan masyarakat.  

Daging kelinci memiliki rendah kolesterol dan lemak dan mengandung 

protein tinggi. Dan daging kelinci sangat cocok bagi orang yang sedang mengobati 

kolesterol. Daging kelinci dapat diolah menjadi berbagai jenis olahan, seperti 

olahan daging lain yang telah terjual. Dan untuk kualitasnya tidak kalah dengan 

daging lain. (Syarifudin et al., 2019) 

Kelinci adalah salah satu hewan peliharaan alternatif yang menghasilkan 

daging sebagai protein karena kelinci memiliki tingkat perkembangan dan 

membudidayakan yang agak cepat. Kelinci muda yang baru saja mulai makan porsi 

yang kuat dan yang masih menyusui memiliki kecepatan perkembangan 10-20 

g/hari, sedangkan setelah berusia 3-8 minggu bisa mencapai 30-50 g/hari. 

Pemberian pakan berkualitas tinggi dengan pengelolaan yang baik dapat 

menghasilkan pergantian pakan kelinci sebesar 2,80-4,00. 

Karkas yang dihasilkan berkisar antara 46,74% sampai 61,50 %. Selain itu, 

daging kelinci mengandung 25% protein, 4% lemak dan 1,39 g/kg kadar kolesterol. 

Daging kelinci mengandung asam tak jenuh sebanyak lemak 60,5% lemak. (Pratiwi 

et al., 2017) 

Kelinci merupakan hewan dengan prospek yang baik. Beternak kelinci 

memiliki keuntungan lebih, terutama karena sedikit lemak, dagingnya enak, tidak 

memakan banyak tempat latihan, berpeluang menggunakan bahan pakan dari pakan 

ternak dan limbah rumah tangga, dapur. Makanan kelinci biasanya diberi pakan 

segar atau berupa hijauan. Kelinci adalah herbivora non-ruminansia yang 

mendapatkan sebagian besar kebutuhan nutrisinya dari makanan. Meliputi rumput 
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lapangan, suwiran sayur (kangkung, sawi, wortel, kubis, kol, daun singkong), daun 

turi, daun lamtoro, daun kembang sepatu, daun kacang panjang, daun ubi jalar, daun 

kacang tanah, daun dan batang tanaman jagung, pakan batang talas untuk kelinci 

dan lain-lain.(Harahap et al., 2019) 

Pemeliharaan harus secara intensif agar kesehatan selalu terjaga, sehingga 

tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan seperti kematian atau turunnya bobot 

berat badannya. Selain itu, dari beberapa tinjauan pemilik harus selalu merawat, 

membersihkan dan memberikan pakan dan minum secara teratur. Permasalahan 

yang sering dihadapi ialah lalai atau keterlambatan pemberian makan dan minum. 

Oleh karena itu, dalam kasus sebelumnya tidak pernah terjadi kelinci tidak makan 

dan minum, yang mana dapat mengakibatkan meninggalnya hewan peliharaan. 

Maka perlu mempertimbangkan dalam hal ini, dan muncullah sebuah ide tentang 

pembuatan system program berbasis Internet of Things yang merawat dan minum. 

Pembuatan alat ini diharapkan bisa meringankan pekerjaan para pemilik agar bisa 

selalu konsisten dalam pemberian pakan dan minum. 

  

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, 

pertanyaan penelitian yang akan diangkat ialah bagaimana pemberian pakan dan 

minum secara otomatis secara realtime berbasis Internet of Things? 

1.3 Batasan Masalah 

Untuk menghindari pembahasan yang keluar dari materi, maka ditentukan 

batasan masalah. Adapun batasan masalahnya sebagai berikut:  

a) Terdapat sepasang kelinci di dalam kandang. 

b) Hanya untuk kelinci berusia 2-5 bulan. 

c) Penjadwalan pakan dilakukan pada waktu pagi dan sore. 

d) Penjadwalan pakan dapat dimonitoring dari aplikasi. 

e) Memonitoring air dari aplikasi. 
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1.4   Tujuan 

Dalam penelitian yang dilakukan, adapun tujuan yang dicapai dari penelitian 

ini adalah pemberian pakan dan minum secara otomatis, yang mana alat diharapkan 

dapat memperingankan pemilik dalam pemberian makan dan minum pada kelinci. 

1.5 Manfaat 

1.5.1. Bagi Mahasiswa 

1. Meningkatkan Minat mahasiswa dibidang informatika robotika. 

2. Menambah wawasan mahasiswa untuk berpikir kreatif dan 

inofatif dalam menghadapi problematika di masyarakat. 

1.5.2. Bagi Universitas Muria Kudus 

1. Menambah penelitian yang dapat dijadikan referensi jika ada 

mahasiswa yang ingin membuat penelitian dengan topic serupa. 

2. Menambah topik penelitian atau riset dibidang informatika 

obotika. 

1.5.3. Bagi Objek penelitian terkait 

1. Membantu masyarakat agar mempermudah dalam memelihara 

kelinci ketika pemilik lagi sibuk. 

2. Dapat mempermudah dalam memberikan pakanan dan minuman 

terhadap kelinci. 

 


