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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Telur merupakan produk peternakan yang memberikan sumbangan besar 

bagi tercapainya kecukupan gizi masyarakat. Dari sebutir telur didapatkan zat-

zat gizi yang lengkap dan mudah dicerna. Telur sangat baik dikonsumsi oleh 

anak-anak, ibu hamil atau menyusui, dan kepada orang yang sedang sakit 

untuk mempercepat proses kesembuhannya. 

Pada saat membeli telur, konsumen sering melakukan pengecekan kualitas 

telur dengan cara meneropong telur menggunakan sinar matahari untuk 

menghindari agar tidak tertipu membeli telur yang telah busuk. Proses yang 

sama juga dilakukan oleh peternak atau penjual untuk menyeleksi telur 

berdasarkan kualitasnya.  

Beberapa metode manual yang selama ini sering digunakan untuk 

pendeteksian kualitas telur antara lain : 

 Telur diteropong satu persatu ke arah cahaya terang. Telur yang baik, 

bagian kuningnya akan tampak bulat. Telur yang sudah lama atau 

kurang baik, kuning telurnya tidak terletak di tengah karena putih 

telurnya telah encer. 

 Jika telur dalam jumlah yang banyak bisa dilakukan dengan cara 

merendam telur ke dalam air biasa atau air garam dengan 

perbandingan 1 liter air dengan 100 gram garam. Jika telur masih 

dalam kondisi baik maka telur akan tenggelam, tetapi jika telur dalam 

keadaan kurang baik maka telur akan mengapung. 

 Dengan cara menggoyangkan telur. Telur yang sudah lama kalau 

digoyang akan bergemericik, karena rongga udara didalamnya sudah 

lebih besar. Semakin lama usia telur, volume ruang udara bertambah. 

Peneropongan biasa digunakan untuk melihat keadaan kantong udara, 

putih dan kuning telur yang merupakan beberapa variabel yang menjadi 

indikator kualitas. Pada peneropongan biasanya dilakukan pengamatan 



 

 

2 

 

terhadap telur satu per satu dan dipegang dengan tangan. Hal ini akan 

melelahkan jika dilakukan dengan jumlah telur yang banyak. Pengamatan 

dengan perendaman telur dalam larutan garam akan menyebabkan masuknya 

larutan garam malalui pori-pori kulit telur dan bisa mempengaruhi kondisi 

telur.  

Dalam metode  peternakan untuk menentukan kualitas telur dengan 

melakukan cara  proses grading, proses grading adalah pengelompokan mutu 

telur berdasarkan kualitas interior dan eksterior. Yang di maksud dari kualitas 

interior  adalah dengan memecah telur untuk mengamati bakteri yang 

terkandung dalam yolk dan Albumen telur. 

Dari penelitan sebelumnya, alat eletronik tentang peneropongan telur 

menggunakan cahaya lampu untuk melihat kondisi embrio telur dengan cara 

Candling(Rasyaf,1990).  Metode ini menggunakan sensor LDR (Light 

Dependent Resistor), sejenis sensor yang resistansinya akan berubah seiring 

dengan perubahan intensitas cahaya yang diterima. Dengan menggunakan 

sensor LDR (Light Dependent Resistor) akan meminimalisir dan mempercepat 

kinerja dalam menyeleksi telur yang baik ataupun buruk dari pada 

menggunakan dengan metode penoropongan karena penglihatan dan ketelitian 

setiap orang berbeda-beda. 

Melihat kondisi tersebut penulis ingin membuat alat pendeteksi kualitas 

telur ayam  menggunakan sensor cahaya (LDR)  berbasis Programmble Logic 

Controller (PLC) yang memiliki prinsip kerja mirip dengan metode 

peneropongan. Alat ini akan memisahkan telur menjadi dua kategori yaitu 

baik dan buruk, yang ditentukan berdasarkan kondisi telur saat disinari yaitu 

intensitas cahaya yang diteruskan dan kemudian diterima oleh sensor. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

  Dalam penulisan skripsi ini masalah yang dikemukakan adalah bagaimana 

merencanakan dan membuat suatu alat pendeteksi kualitas telur ayam berbasis 

PLC (Programmable Logic Controller)  
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1.3  Batasan masalah  

 Pembahasan utamanya adalah prinsip kerja alat pendeteksi kualitas telur 

ayam 

 Jenis telur konsumsi yang di amati adalah telur ayam kampung 

 Sensor yang digunakan dalam mendeteksi kualitas telur adalah Light 

Dependent Resistor (LDR) 

 Pembahasan PLC dibatasi pada fungsi instruksi program yang tersusun 

dalam bentuk ladder diagram  

 Alat ini menggunakan sistem konveyor dengan kapasitas maksimal 6 butir 

telur 

 Tidak membahas telur secara mendetail 

 

1.4  Tujuan  

Tujuan dari pembuatan alat ini adalah untuk mempermudah pendeteksian 

kualitas telur ayam konsumsi yang lebih, sehingga dapat mengatur alat sortir serta 

penghitung jumlah produksi. 

 

1.5 Metodologi Penelitian 

Meteodologi Penelitian yang di gunakan dalam penulisan tugas akhir ini di 

dasarkan pada: 

 Studi literatur, melakukan kajian pustaka untuk memahami penjelasan 

umum tentang  hal-hal yang berhubungan dengan alat yang akan dibuat 

seperti PLC, Motor, Sensor, dll 

 Pengumpulan data, data yang diperoleh dari berbagai pustaka, dan 

download dari internet  

 Perencanaan dan pembuatan alat 

Tahap ini merupakan proses awal untuk membuat alat sesuai yang 

direncanankan dengan berdasarkan pedoman yang ada   

 Pengujian alat 

Pengujian alat dilakukan setelah alat selesai dibuat untuk menemukan 

kekurangan dan kesalahan pada alat tersebut kemudian dilakukan 

perbaikan   
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1.6 Sistematika penulisan 

Sistematika penulisan dalam  tugas akhir ini terbagi atas 5 bab yaitu : 

BAB I :  PENDAHULUAN 

    Berisi tentang uraian latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan tugas akhir, metodelogi, dan sistematika penulisan 

BAB II :  LANDASAN TEORI 

Berisi tentang teori-teori penunjang yang digunakan dalam 

perencanaan dan pembuatan alat 

BAB III :  PERANCANGAN DAN PEMBUATAN ALAT 

Berisi tentang perancangan serta pembuatan hardware dan software  

BAB IV :  PENGUJIAN DAN PEMBAHASAN  

Berisi tentang pengujian serta pembahasan alat yang telah dibuat, 

meliputi prinsip kerja alat, cara pengoperasian dan spesifikasi alat  

BAB V :  PENUTUP 

 Berisi tentang kesimpulan dan saran 


