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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

Usaha ternak yang pada mulanya hanya berkisar pada kegiatan atau usaha rakyat 

kian berkembang seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Akibat dari 

perkembangan zaman membuat masyarakat semakin sadar akan pentingnya gizi 

dari bahan hewani yang menyebabkan permintaan akan daging semakin 

meningkat. Hal ini tidak terlepas dari ayam yang merupakan sumber daging untuk 

kebutuhan masyarakat. 

 

Ayam ras pedaging biasa dikenal dengan sebutan broiler, merupakan ayam ras 

yang pertumbuhannya tidak memerlukan waktu yang terlalu lama. Dengan 

demikian, hanya butuh waktu yang singkat untuk bisa segera dipanen oleh 

peternak. Jenis ini merupakan ras unggulpan hasil persilangan dari jenis-jenis 

ayam yang memiliki daya produktifitas tinggi, terutama dalam menghasilkan 

daging ayam. 

 

Pengelolaan kesehatan unggas dan tingkat produksi dalam suatu peternakan tidak 

dapat dilepaskan dari manajemen perkandangan. Kandang menjadi hal yang 

sangat penting karena kenyamanan kandang akan mempengaruhi produktifitas 
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unggas tersebut. Peternak ayam broiler khususnya di Indonesia masih 

menggunakan sistem kandang terbuka dalam teknis pemeliharaan ayam broiler.  

 

Sistem kandang terbuka kondisinya sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitar 

kandang, ayam broiler perkembangannya sangat rentan terhadap kondisi suhu dan 

cuaca yang fluktuatif di luar kandang. Jika suhu lingkungan terlalu tinggi maka 

akan berpengaruh pada penurunan konsumsi pakan ayam, penurunan konsumsi 

pakan tersebut berdampak pada produktifitas ayam. Sedangkan pada kondisi suhu 

lingkungan rendah, sistem kandang terbuka tidak maksimal untuk membuang 

kelebihan uap air di dalam kandang. 

 

Kondisi sistem kandang terbuka bisa dikatakan kurang memenuhi aspek ramah 

lingkungan, karena polusi udara pada lingkungan sekitar peternakan tidak dapat 

diminimalisir dan pengendalian penyakit pada ayam dapat tidak terkendali. Selain 

itu kontak langsung manusia dengan ayam pada sistem kandang terbuka tidak bisa 

dihindari, hal ini dapat menyebabkan stress pada ayam yang nantinya akan 

berpengaruh pada hasil produktifitas ayam. 

 

Untuk mengatasi kurang efektif dan efisiennya sistem kandang terbuka, maka 

timbul gagasan untuk membuat sistem kandang ayam tertutup yang biasa dikenal 

dengan istilah “Closed House”. Sistem kandang tertutup dikontrol secara otomatis 

oleh sistem elektronika yang mengatur mulai dari pemberian pakan ayam, 

pengaturan suhu kandang, hingga pengaturan tingakat relatif kelembaban pada 

kandang. Dalam hal ini PLC OMRON CPM1A 20CDR-A-V1, menjadi pilihan 

yang sesuai untuk mengontrol sistem otomatis pada kandang sistem tertutup.  
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Sebelumnya penelitian mengenai sistem kandang ayam closed house pernah 

dilakukan pada penelitian yang berjudul “Perancangan Model Kandang Close 

House dengan Pengaturan Suhu dan Kelembaban secara Otomatis pada Kandang 

Ayam, Agoes Ari Wibowo, 2007”. Pada penelitian ini hanya dititikberatkan pada 

kondisi suhu dan kelembaban ruangan kandang secara umum, dengan cara 

membuka dan menutup atap kandang secara otomatis tanpa memikirkan aspek 

pengaturan suhu menurut umur ayam serta aspek pemberian pakan ayam. 

 

Dengan sistem kandang tertutup yang dikontrol secara otomatis memiliki banyak 

keunggulan antara lain mengurangi kontak antara ayam dengan kondisi 

lingkungan di luar kandang, menciptakan lingkungan ideal di dalam kandang, 

meningkatkan produktifitas dan pertumbuhan ayam, efisiensi lahan dan tenaga 

kerja serta menciptakan usaha peternakan yang ramah lingkungan. 

 

Sehingga tingkat keberhasilan peternak dalam memelihara ayam, khusus nya 

ayam broiler dapat mencapai hasil yang maksimal dan mengurangi resiko 

kegagalan para peternak ayam broiler.  

 

B. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:   

1. Membuat sistem kandang ayam closed house dengan pengaturan 

pemberian pakan, suhu, serta kelembaban menggunakan kontrol PLC. 

2. Meningkatkan efisiensi usaha dalam pemeliharaan ayam broiler 

khususnya pada bobot ayam broiler saat dipanen. 

3. Menciptakan suhu dan kelembaban ideal pada kandang ayam broiler.  
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C. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:   

1. Memberikan masukan kepada peternak ayam, tentang aplikasi teknologi 

yang lebih menguntungkan bagi dunia peternakan ayam. 

2. Menghemat waktu serta dapat meningkatkan hasil produksi dalam 

pemeliharaan ayam broiler. 

3. Mempermudah pekerjaan peternak dalam memelihara ayam broiler. 

 

D. Rumusan Masalah 

Teknologi pemeliharaan ayam broiler saat ini, dengan menggunakan sistem 

kandang terbuka kurang efisien,  sehingga diperlukan teknologi baru dengan  

sistem kandang tertutup guna meningkatkan hasil produksi dan meningkatkan 

efisiensi usaha pada peternak ayam broiler.    

 

E. Batasan Masalah 

Agar permasalahan tugas akhir ini tidak melebar penulis membatasi dengan hanya 

membahas pemberian pakan ayam, pengaturan suhu ruang kandang serta 

pengaturan kelembaban ruangan kandang dan tidak membahas ketersediaan daya 

listrik yang berkesinambungan dan vaksinisasi pada ayam broiler. 

 

F. Hipotesis  

Kurang efisiensinya pemeliharaan ayam broiler mengguanakan sistem kandang 

terbuka, mendorong gagasan untuk merancang sebuah sistem kandang tertutup 

yang dapat mengontrol sistem pemberian pakan serta sistem sirkulasi udaya yang 

baik agar peningkatan produktifitas unggas sesuai yang diharapkan.  
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G. Sistematika Penulisan 

Tujuan dari sistematika penulisan adalah untuk memberikan pengarahan secara 

jelas permasalahan laporan tugas akhir ini  dan juga merupakan garis besar 

pembahasan dan tiap-tiap bab diuraikan sebagai berikut: 

 

BAB I. PENDAHULUAN 

Menjelaskan tugas akhir secara umum, berisi latar belakang, tujuan, manfaat 

penelitian, batasan, perumusan masalah, dan sistematika penulisan. 

BAB II. TEORI DASAR 

Pada bab ini dijelaskan secara garis besar tentang teori dasar yang digunakan dan 

berhubungan dengan sistem yang dibuat. 

BAB III. METODE PENELITIAN 

Memuat langkah-langkah yang dilakukan pada penelitian, diantaranya waktu dan 

tempat penelitian, alat dan bahan, komponen serta perangkat  penelitian, prosedur 

kerja, perancangan, dan pengujian sistem. 

BAB IV. HASIL PENGUJIAN DAN PEMBAHASAN  

Bagian ini berisi mengenai hasil pengujian dari percobaan dan membahas 

terhadap data-data hasil pengujian yang diperoleh. 

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini akan menyimpulkan semua kegiatan dan hasil-hasil yang diperoleh selama 

proses pembuatan dan implementasi sistem. 

 

 


