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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

       Unggas sudah cukup familiar dengan kehidupan kita, produk-produk 

makanan dan lauk pauk yang berbahan dasar dari unggas banyak ditemukan 

di sekitar kita dan banyak digemari. Boleh dikatakan unggas  dengan berbagai 

variannya seperti daging dan telur telah menjadi kebutuhan pokok hidup kita 

sehari-hari untuk memenuhi konsumsi unggas maka di buat lah mesin tetas. 

Penetasan telur dengan mesin penetas adalah bertujuan  mendapatkan bibit 

unggas dengan prosentase tetas tinggi dan berkualitas unggul. Mesin penetas 

yang baik adalah yang mampu memiliki prosentase penetasan tinggi 

(www.GloryFarm Incubator .com). 

                  Mesin tetas ada dua jenis yaitu manual dan otomatis. Mesin tetas 

manual tidak meggunakan system controller sehingga pengoperasian di 

lakukan secara sederhana mesin tetas telur unggas yang umum di gunakan 

masyarakat pedesaan mempunyai desain dan konstruksi yang sangat 

sederhana, kekurangan mesin tetas sederhana bentuknya hanyalah kotak segi 

empat dari kayu atau triplek. Di dalamnya ada sekat horisontal untuk 

menaruh rak telur berupa bingkai kayu dengan kawat kasa. Di bawah rak 

telur ini ada nampan untuk tempat air thermometer. Pemanas mesin tetas 

sederhana bisa berupa lampu minyak, lampu pijar (bohlam) atau kawat 

nikelin. Mesin tetas sederhana hanya bisa dibuat satu tingkat (satu rak telur). 

Apabila akan dibuat bertingkat harus menggunakan blower untuk 

menciptakan sirkulasi udara panas secara merata dalam masing-masing 

http://www.glory-farm.com/ptetas_mesin/tetas_homemade.htm
http://www.glory-farm.com/ptetas_mesin/tetas_homemade.htm
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tingkat. Mesin tetas sederhana secara teknis sulit untuk menciptakan sistem 

sirkulasi udara demikian (Central Mesin Tetas.2011). 

       Ruang mesin tetas sederhana terbagi menjadi tiga bagian. Bagian bawah 

adalah tempat nampan berisi air guna menjaga kelembapan ruangan. Di 

tengah terdapat rak telur dengan alas kawat kasa kasar. Bagian atasnya berupa 

pemanas dari bohlam atau kawat nikelin. Di atas biasanya ditempatkan 

thermostat untuk mengontrol suhu, di atas telur ditaruh thermometer biasa (C 

dan F). Pintu mesin tetas diberi kaca bening untuk memungkinkan operator 

melihat thermometer tanpa harus membuka pintu mesin. Pembukaan pintu 

hanya dilakukan ketika dilakukan pembalikan telur pada pagi dan sore hari, 

atau pada waktu pengontrolan telur dengan menggunakan lampu, pada mesin 

ini pembalikan telur di lakukan satu persatu cara ini menyebabkan suhu yang 

berada pada mesin tetas terkontaminasi dengan udara luar. 

       Untuk mengatasi kekurangan mesin tetas terdahulu maka di buatlah 

mesin tetas otomatis. Prinsip kerja mesin tetas otomatis hampir sama dengan 

mesin tetas sederhana.hanya saja mesin tetas otomatis  tidak banyak 

memerlukan campur tangan manusia, sehingga faktor human error dapat 

ditekan seminimal mungkin adalah generasi terbaru alat penetas telur 

kapasitas kecil yang bertujuan untuk mengoptimalkan efesiensi penetasan 

dengan teknik yang jauh lebih praktis dan mudah. Dengan keunggulan seperti 

kemudahan pengoperasian, model yang ringan kapasitas 60 butir otomatis 

kontrol suhu kaca jendela untuk memudahkan pemantauan terbuat dari seng 

dan di lapisi dengan aluminium poil agar panas yang di hasilkan merata 

keseluruh ruangan serta menggunakan  sistem rak putar yang semuanya di 

http://mesin-tetas-cuf.blogspot.com/
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atur  mikrokontroler, menggunakan listrik dengan daya rendah dilengkapi alat 

pemanas darurat jika sewaktu-waktu listrik padam dan suhu di ruangan tetap 

terjaga  

1.2  Rumusan Masalah 

       Adapun rumusan masalah yang akan diangkat dalam penulisan tugas 

akhir ini   dengan perincian sebagai berikut: 

1.2.1  Membuat mekanis proses bolak-balik telur  dan kemiringan pada mesin 

tetas di gerakan dengan motor DC dan di atur dengan system 

microcontroller dan berapa besar energi yang di perlukan agar kerja motor 

DC bergerak halus. 

1.2.2  Mengatur sensor panas pada ruangan berdasarkan setting suhu yang sudah 

di tentukan dengan tampilan LCD mengingat suhu pada ruangan selalu 

berubah-ubah. 

1.3  Tujuan 

1.3.1  Mengoptimalkan efesiensi penetasan dengan teknik yang jauh lebih praktis 

dan mudah. 

1.3.2 Mengetahui secara langsung  perbedaan antara mesin tetas  tanpa kontrol 

dan mesin tetas  yang menggunakan kontrol. 

1.4  Manfaat. 

Tujuan Penelitian ini secara garis besar membahas : 

1.4.1  Mempercepat perkembangbiakan 

1.4.2 Membuat mesin tetas kapasitas kecil tapi mampu memiliki prosentase 

penetasan tinggi 

1.4.3  Efisien daya dan mudah dioperasikan. 
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1.5  Batasan Masalah 

1.5.1  Suhu pada penetasan ilmiah sama dengan suhu pada mesin tetas. 

1.5.2  Kelembaban pada penetasan ilmiah sama  pada mesin tetas. 

1.5.3  Tidak membahas program microcontroler 

 

 

 


