
 
 

ABSTRAK 

RANCANG BANGUN INKUBATOR TELUR UNGGAS OTOMATIS 

DENGAN DUA SUMBER SUPLAI BEBAN PLN DAN SEL SURYA 

 

Oleh 

Kornelius Pranoto Adi 

 

Penetasan telur sangat penting untuk meningkatkan hasil produksi unggas, telur 

yang dapat ditetaskan oleh induk unggas relatif sedikit, dan setiap jenis telur 

unggas membutuhkan suhu dan kelembaban yang berbeda. Inkubator telur adalah 

alat yang digunakan untuk menetaskan telur dalam jumlah yang cukup banyak 

dengan cara mengatur suhu pada nilai tertentu. Namun  pada umumnya, satu 

inkubator telur hanya dapat menetaskan satu jenis telur, tidak terpantau suhu dan 

kelembabannya, tidak dapat bekerja ketika listrik mati dan banyak melibatkan 

tenaga manusia. Pada penelitian ini dirancang sebuah sistem inkubator penetas 

telur unggas dengan mengendalikan suhu dan kelembaban secara otomatis yang 

dapat dipantau dengan komputer dan menggunakan sel surya segabai sumber 

energi cadangan. Keypad digunakan untuk mengatur suhu dan kelembaban sesuai 

dengan kebutuhan, sehingga inkubator dapat digunakan untuk menetaskan semua 

jenis telur unggas. Pengendalian suhu dan kelembaban menggunakan 

mikrokontroler ATmega 2560 dengan metode swiching on/off pada lampu pijar 

DC sebagai pemanas dan kipas DC sebagai pendingin. Pemantauan suhu dan 

kelembaban pada komputer menggunakan perangkat lunak LabVIEW dan pada 

inkubator menggunakan LCD 16x2. Rak telur berputar secara otomatis setiap 3 

jam pada jam 06:00 sebesar sudut -40
o
 dan pada jam 09:00 sebesar sudut 40

o
 

dengan motor servo sebagai penggerak. Sensor suhu yang digunakan adalah 

LM35 dan digunakan sensor kelembaban DHT11. Dalam penelitian ini digunakan 

telur ayam dan bebek sebagai objek. Telur ayam dan bebek membutuhkan suhu 

sebesar 38
o
C – 40

o
C, kelembaban relatif sebesar 55% – 65% pada telur bebek dan 

50% – 60% pada telur ayam. Hasil pengujian sistem didapatkan kestabilan suhu 

sebesar 39,13
o
C dan kelembaban sebesar 59,54% pada penetasan telur bebek, 

suhu sebesar 39,24
o
C dan kelembaban 51,54% pada telur ayam. Pemantauan suhu 

dan kelembaban inkubator dapat dilakukan secara real time menggunakan 

perangkat lunak LabVIEW dan data dapat disimpan dalam bentuk Microsoft 

Excel. Dengan metode swicthing otomatis sel surya dapat menjadi sumber energi 

inkubator ketika listrik PLN mati. 
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