
I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Indonesia merupakan negara agraris yang sangat subur. Mayoritas penduduknya 

hidup dari sektor pertanian dan bekerja sebagai petani, pekebun, peternak dan 

nelayan. Salah satu peternakan yang hidup di Indonesia adalah peternakan ayam 

pedaging (broiler). Bagi usaha peternakan ayam pedaging, diperlukan 

pemeliharaan yang lebih baik dan kontinyu untuk menghasilkan ayam pedaging 

dengan kualitas yang baik. Kebanyakan para peternak ayam pedaging masih 

menggunakan cara manual dalam memberi pakan ayam dan menjaga suhu optimal 

kandang ayam. Dengan adanya rutinitas peternak tersebut, maka timbul suatu 

masalah, yaitu kelupaan peternak (human error) dalam memberi pakan ayam dan 

menjaga suhu optimal kandang ayam. Permasalahan tersebut ditambah lagi 

dengan keadaan cuaca yang tidak menentu. Dari kondisi tersebut, muncul suatu 

ide untuk membuat alat yang dapat membantu para peternak di Indonesia dalam 

memberi pakan dan menjaga suhu optimal kandang yaitu Alat Pemberi Pakan dan 

Pengatur Suhu Otomatis Untuk Ayam Pedaging Berbasis Programmable Logic 

Controller Pada Kandang Tertutup. Penerapan alat tersebut diharapkan dapat 

memberikan kemudahan bagi para peternak ayam pedaging di Indonesia dalam 

menjaga kualitas ayam ternaknya dari segi pemberian pakan dan dari penjagaan 
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suhu pada kandang ayam tersebut. Untuk mengontrol semua itu maka digunakan 

PLC sebagai Remote Terminal Unit (RTU), PLC ini juga yang digunakan untuk 

menerima masukan dari sakelar. 

 

Adapun penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan kandang ayam 

closed house ditunjukkan pada Tabel 1.1 berikut ini : 

 

Tabel 1.1. Penelitian-Penelitian Tentang Pengendalian Kandang Ayam 

No Nama Judul skripsi Asal penelitian Tahun 

1. Agoes Arie 

Wibowo 

Perancangan Model 

Kandang Close House 

Dengan Pengaturan 

Suhu dan Kelembaban 

Secara Automatis Pada 

Kandang Ayam 

Universitas 

Muhammadiyah 

Malang 

2007 

2. Sansan Hari 

Ramdhani 

Aplikasi Logika Fuzzy 

Pada Pengontrolan Suhu 

Kandang Anak Ayam 

Broiler 

Universitas 

Komputer 

Indonesia 

2010 

3. Shellina Yuri 

Swastika 

Electric Brooder Untuk 

Anak Ayam Ras 

Pedaging Pada 

Peternakan Laisa Poultry 

Shop 

Universitas 

Negeri Malang 

2011 

4. Dimas Narendra 

Buana 

Rancang Bangun Sistem 

Kontrol Otomatis untuk 

Kandang Ayam Jenis 

Rumah Tertutup 

Berbasis Labview dan 

NI Vision 2012 

Politeknik 

Negeri Jakarta 

2013 

 

 

 

 

 



3 

 

B. Tujuan Penelitian 

 

 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Merancangbangun otomatisasi pada pemberian pakan dan penjagaan suhu 

optimal ayam pedaging pada kandang tertutup. 

2. Mengetahui sistem kerja alat pemberi pakan dan pengatur suhu otomatis 

berbasiskan PLC pada kandang tertutup untuk ayam pedaging. 

3. Untuk mendapatkan model alat pemberi pakan dan pengatur suhu otomatis 

ayam pedaging  yang dapat diterapkan di peternakan ayam. 

4. Membantu peternak dalam mempermudah proses pemberian pakan dan 

penjagaan suhu kandang dalam sebuah peternakan ayam pedaging di 

Indonesia. 

 

 

C. Rumusan Masalah 

 

Dari latar belakang maka dapat dirumuskan suatu masalah yaitu  

1. Bagaimana merancang bangun alat pemberi pakan dan pengatur suhu 

otomatis untuk ayam pedaging berbasis PLC. 

2. Bagaimana merancang Ladder Diagram PLC dengan Zen Support Software. 

3. Bagaimana hubungan antara output PLC dengan motor DC. 

 

D. Batasan Masalah 

 

Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu :  

1. Otomatisasi kandang hanya terdiri dari pemberian pakan dan penjagaan suhu 

optimal lingkungan kandang. 
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2. PLC Omron tipe ZEN-20C1DR-D-V2 digunakan sebagai pengendali utama. 

3. Perancangan Ladder Diagram PLC menggunakan Zen Support Software. 

4. Studi kasus pada 50 ekor ayam pedaging. 

5. Sistem kendali yang dibangun berbentuk sistem kendali open loop. 

 

E. Manfaat Penelitian  

 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah akan didapatkan perancangan 

alat pemberi pakan dan pengatur suhu otomatis ayam pedaging sehingga 

mempermudah peternak ayam dalam memberi pakan ayam dalam peternakan dan 

menjaga suhu kandang. 

 

F. Hipotesis 

 

Perancangan alat pemberi pakan dan pengatur suhu otomatis ayam pedaging 

berbasis PLC pada kandang tertutup ayam pedaging dapat membantu peternak 

ayam dalam memberi pakan ayam dalam peternakan dan menjaga suhu kandang. 

 

G. Sistematika Penulisan  

 

Penulisan skripsi ini terbagi menjadi beberapa bab-bab yang meliputi: 

1. BAB I Pendahuluan 

Berisi pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, tujuan, rumusan 

masalah, batasan masalah, manfaat, hipotesis, dan sistematika penulisan. 
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2. BAB II Tinjauan Pustaka 

Membahas dasar teori tentang PLC, Zen Support Software, motor DC, H 

bridge, rele. 

 

3. BAB III Metodologi Penelitian 

Memuat langkah-langkah yang dilakukan pada penelitian ini diantaranya 

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

alat. 

 

4. BAB IV Hasil dan Analisa Hasil Penelitian 

Membahas tentang pengujian dan analisa terhadap kinerja alat. 

 

5. BAB V Simpulan dan Saran 

Memuat tentang kesimpulan dan saran tentang skripsi yang telah dilakukan. 

 

Daftar Pustaka 

 

Lampiran 

 


