
 
 

 
 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

 

Sistem kendali memegang peranan penting untuk membantu pekerjaan manusia 

dalam kehidupan sehari-hari. Saat ini kemajuan teknologi di dunia elektronika dan 

pengendali sangat pesat, sehingga manusia dapat meringankan pekerjannya 

dengan memanfaatkan teknologi yang berkembang saat ini. Berdasarkan 

pengelompokan secara umum, sistem kendali dibedakan menjadi dua yaitu 

pengendalian secara manual dan pengendalian secara otomatis. Pengendalian 

secara manual adalah pengendalian yang dilakukan oleh manusia yang bertindak 

sebagai operator. Sedangkan pengendalian secara otomatis adalah pengendalian 

yang dilakukan oleh mesin-mesin atau peralatan yang bekerja secara otomatis dan 

operasinya dibawah pengawasan manusia. Salah satunya adalah monitoring dan 

pengendalian suhu sehingga manusia dapat memantau suhu dan besar suhu akan 

selalu sesuai dengan nilai yang kita inginkan. 

 

Dalam dunia peternakan unggas, proses penetasan telur sangat penting untuk 

meningkatkan produksi unggas yang dihasilkan. Suhu dan kelembaban adalah 

faktor penting dalam proses penetasan. Keadaan sesungguhnya induk ayam 

merupakan sebagai pengendali suhu dan kelembaban pada telur yang di erami. 

Pengendalian suhu pada proses pengeraman telur oleh induk ayam memiliki 

keterbatasan. Induk ayam yang susah dikontrol untuk mengerami, membuat telur 
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ayam mengalami gagal dalam penetasan dan banyaknya telur yang dierami oleh 

induk ayam pun terbatas. 

 

Perkembangan otomasi kontrol dapat membantu peternak untuk menyelesaikan 

permasalahan ini sehingga dapat mempermudah dalam pengendalian suhu dan 

monitoring. Proses kontrol dilakukan dengan menggunakan mikrokontroller yang 

digunakan sebagai unit prosesor utama yang terintegrasi dengan komponen 

komponen elektronika.  Penelitian ini menggunakan LM35 sebagai sensor suhu 

dan mikrokontroller sebagai pengendali komponen pemanas yang dikemas dalam 

satu sistem alat yang disebut Inkubator Telur Otomatis. Pemantauan dilakukan 

dengan komputer sehingga mempermudah dalam pemantauan suhu dan 

kelembaban yang dihubungkan dengan komponen pengendali. 

 

Namun demikian masih tedapat beberapa kekurangan pada sistem ini, yaitu hanya 

menetaskan telur ayam, hanya menggunakan listrik PLN (Perusahaan Listrik 

Negara) sebagai sumber energinya sehingga ketika terjadi pemadaman listrik 

maka sistem ini pun akan mati selama pemadaman berlangsung, dan jika 

pemadaman berlangsung dalam waktu lama dan sering terjadi, akan berpengaruh 

pada kualitas penetasan telur yang dapat mengakibatkan telur gagal menetas. 

Selain itu dalam sistem ini tidak mengontrol kelembaban secara otomatis, 

sehingga masih membutuhkan tenaga manusia ketika kelembaban tidak sesuai 

dengan yang diinginkan. 

 

Hal ini yang mendasari untuk melakukan penelitian tentang penambahan Sel 

Surya sebagai sumber energi cadangan dan pengontrolan kelembaban pada 
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inkubator telur otomatis berbasis mikrokontroller. Untuk itu dibuat model dan 

rancangan alat pengatur suhu dan kelembapan dengan range yang dapat 

disesuaikan dengan kebutuhan jenis telur yang ditetaskan, dan  Sistem hybrid sel 

surya dan listrik PLN sebagai sumber energi menggunakan mikrokontroller. 

Pengendalian yang dilakukan dengan mengendalikan dua buah inkubator telur 

yang dapat dipantau dan dikendalikan dengan mikrokontroller dan komputer. 

 

Timeline dari penelitian yang berkaitan dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 1. Tabel Penelitian 

No. Nama NPM Tahun Judul Penelitian 

1. Deni Umbara 99153043 2005 Perancangan Sistem Pengaturan 

Suhu Pada Model Alat Penetas 

Telur Ayam Berbasis Komputer 

Pribadi 

2. Giri Woryanto 0815031035 2014 Rancang Bangun Baterry 

Charge Controller Dual Sumber 

Suplai Beban Dengan PLTS Dan 

PLN Berbasis Mikrokontroler 

(Studi Kasus Fingerprint Di 

Dekanat Fakultas Teknik 

Universitas Lampung) 

3. Rudy Darmawan 0915031072 2014 Rancang Bangun Pengendali 

Dan Pemantau Suhu Pada Dua 

Inkubator Telur Ayam Otomatis 
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1.2. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari pembuatan tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Membuat inkubator telur otomatis berbasis mikrokontroller yang dapat 

mengontrol dan memantau suhu dan kelembaban dari Liquid Crystal Display 

(LCD) dan komputer. 

2. Membuat inkubator yang dapat memilih model penetasan sesuai dengan jenis 

telur untuk setiap rak dengan saklar dan mengatur batas suhu dan kelembaban 

melalui keypad. 

3. Membuat Sistem hybrid sel surya dan listrik PLN sebagai sumber energi 

Inkubator, dengan listrik PLN sebagai sumber energi utama dan sel surya 

sebagai sumber energi cadangan. 

 

1.3. Manfaat Penelitian  

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1. Dapat diperoleh suatu sistem alat penetas telur otomatis yang dapat 

mengendalikan suhu dan kelembaban dengan memanfaatkan komputer 

sebagai alat monitoring. 

2. Sistem monitoring dan pengendalian suhu ini dapat diterapkan pada sistem 

lain yang membutuhkan kestabilan suhu dan kelembaban. 

3. Dapat menetaskan lebih dari satu jenis telur unggas dengan satu alat. 

4. Sel surya dapat digunakan sebagai sumber energi cadangan ketika terjadi 

pemadaman Listrik PLN. 
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1.4. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana mengendalikan suhu dan kelembaban pada inkubator telur dengan 

range yang diharapkan. 

2. Bagaimana mengkonfigurasi rangkaian pengendali untuk menghidupkan 

pemanas, kipas, dan mengendalikan motor pemutar rak telur. 

3. Bagaimana mengkonfigurasi pengendali untuk melakukan pemilihan model 

penetasan berdasarkan jenis telur. 

4. Bagaimana mengkonfigurasi software pada PC (Personal Computer) untuk 

memantau suhu dan kelembaban pada inkubator telur. 

5. Bagaimana membuat inkubator dapat beroperasi menggunakan sumber 

tegangan dari PLN dan sel surya dengan alat kendali sumber pengisian batere. 

  

1.5. Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini menitikberatkan pada proses pengaturan suhu dan 

kelembaban berbasis PC dan dalam realisasinya dibuat suatu model alat penetas 

telur. 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Membahas secara khusus pengaturan suhu dan kelembaban secara otomatis 

dengan memanfaatkan komputer dan mikrokontroller. 

2. Antarmuka antara komputer dan interface menggunakan modul Arduino 

Mega dan ArduinoUno dengan media kabel. 

3. Sistem yang dikendalikan menggunakan pengendali suhu dan kelembaban 

pada  inkubator telur. 
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4. Menggunakan sel surya sebagai sumber energi cadangan ketika terjadi 

pemadaman listrik. 

 

1.6. Hipotesis 

Hipotesis tentang hasil akhir penelitian ini berupa otomatisasi pada pengaturan 

dan pengukuran suhu dan kelembaban pada inkubator. Inkubator dapat melakukan 

model penetasan telur secara otomatis berdasarkan jenis telur yang di tetaskan 

untuk setiap rak. Dapat menentukan batas suhu dan kelembaban melalui keypad. 

Sel surya dapat menjadi sumber energi cadangan pengoperasian Inkubator 

meskipun alat ini menggunakan pasokan listrik PLN sebagai sumber utama. Suhu 

dan kelembaban pada inkubator telur ini dapat dipantau menggunakan komputer. 

 

1.7. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, 

tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan. 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Membahas tentang teori-teori dasar yang mendukung dalam rancang 

bangun inkubator telur unggas otomatis dengan dual sumber suplai beban 

PLN dan Sel surya berbasis mikrokontroler. 

BAB III METODE PENELITIAN 
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Memuat langkah-langkah penelitian yang dilakukan diantaranya waktu 

dan tempat penelitian, alat dan bahan, pembuatan alat, dan pengujian alat. 

 

BAB IV HASIL DAN ANALISIS 

Membahas tentang pengujian dan analisis terhadap kinerja rangkaian yang 

telah dirancang. 

 

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Memuat tentang kesimpulan dan saran tentang penelitian yang telah 

dilakukan.  


