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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1 Latar Belakang  

Perkembangan  dan  pertumbuhan penduduk  yang  sangat  cepat  di  

Indonesia  berpengaruh  pada  tingkat  konsumsi  masyarakat meningkat 

terutama kebutuhan daging unggas  maupun  telurnya  yang  kaya  sumber 

protein  utama.  Hal ini perlu diimbangi  dengan ketersediaan  daging dan 

telur unggas yang  cukup  untuk  memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk  

mengatasinya  yaitu  dengan memaksimalkan  peran  mesin  penetas  telur  

agar  memiliki prosentase keberhasilan penetasan yang tinggi dibanding 

dengan alat penetas konvensional. Dengan menggunakan penetas otomatis  

proses  penetasan  telur  menjadi lebih  mudah,  hemat,  dan  praktis  dengan  

hasil penetasan yang lebih baik. 

Kebutuhan daging ayam yang semakin besar seiring dengan 

pertumbuhan penduduk yang semakin pesat maka perindustrian perunggasan 

memegang peranan yang penting terutama penetasan. Oleh karena itu 

keberhasilan dalam proses penetasan menjadi salah satu faktor penentu dalam 

memenuhi kebutuhan tersebut. Hal ini dapat dicapai jika dalam proses 

penetasan mempertimbangkan aspek-aspek yang mempengaruhi prosentase 

keberhasilan penetasan salah satunya adalah alat penetasan. Faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan proses penetasan antara lain suhu (temperature), 

kelembaban udara (humidity), ventilasi (ventilation), pembalikan telur (egg 

turning), kebersihan (cleanliness).  

  Inkubator penetas telur konvensional  yang masih menggunakan 

peralatan sederhana seperti kotak yang diisi sekam dan pasir, kemudian telur-

telur yang akan ditetaskan diletakkan didalamnya selain itu ada juga 

inkubator telur yang menggunakan lampu minyak dan listrik sebagai 

pemanasnya yang biasa disebut mesin tetas kombinasi. Walaupun sudah 

menggunakan tenaga listrik akan tetapi pengontrolan suhu dan kelembaban 

masih menggunakan tenaga manusia dan belum menggunakan sistem 

pengontrol secara otomatis.  



2 
 

Permasalahan ini dapat diatasi dengan menggunakan kontrol 

temperatur dan kelembaban serta pembalikan telur secara otomatis pada 

penetas dengan menggunakan mikrokontroler. Sistem prototipe penetas telur 

berbasis mikrokontroler Arduino Nano ini memanfaatkan DHT 22 sebagai 

sensor suhu dan kelembaban. Sehingga peternak telur tidak perlu lagi 

mengontrol suhu dan kelembaban  secara manual, karena pengontrolan suhu 

dan kelembaban sudah dilakukan oleh mikrokontrol dengan memakai       

DHT 22 disamping itu pembalikan telur secara otomatis dan periodik yang  

dapat memudahkan proses penetasan.  

Rangkaian elektronik untuk mengontrol suhu dan kelembaban 

menggunakan mikrokontroler. Mikrokontroler adalah suatu chip yang 

berfungsi sebagai pengontrol dan dapat menyimpan program didalamnya. 

Mikrokontroler yang digunakan pada proyek ini adalah jenis  arduino nano, 

sesuai dengan program atau logika yang akan ditanamkan mikrokontroler 

tersebut berfungsi untuk mengatur suhu dan kelembaban dan akan 

memberikan informasi suhu dan kelembaban yang akan ditampilkan pada 

LCD. 

  

1.2 Rumusan  

 Berdasarkan  latar  belakang tersebut, maka dapat diambil perumusan 

masalah yaitu bagaimana membangun  Prototipe  Penetas Telur Otomatis 

menggunakan Sensor DHT 22 dan Arduino Nano. 

 

1.3 Tujuan  

 Tujuan dari tugas akhir ini adalah untuk membangun Prototipe  

Penetas Telur Otomatis menggunakan sensor DHT 22 dan Arduino Nano.  

Dimana Arduino Nano sebagai processor yang mengatur proses kerja dari 

heater, kipas, LCD dan motor pembalik dengan masukan berupa sensor DHT 

22 . 
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1.4 Batasan Masalah  

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka 

batasan masalah dalam tugas akhir ini adalah :  

a. Penggunaan DHT 22 sebagai sensor suhu dan kelembaban, relay 

sebagai pengendali  lampu heater dan kipas, motor servo SG 90 

sebagai motor pembalik, power suply unit sebagai sumber daya 

rangkaian, dan LCD sebagai display informasi.  

b. Prototipe penetas telur ini dikhususkan untuk telur ayam dimana 

kondisi ideal agar dapat menetas dengan baik adalah suhu       

37,8 ° C - 39,4° C , kelembaban 60 – 70 % RH dan pembalikan 

secara teratur. 

c. Penggunaan arduino nano sebagai mikrokontroler beserta sistem 

yang berjalan di dalamnya meliputi coding dan wiring perangkat 

keras. 

d. Implementasi dan pengujian dalam bentuk prototipe dimana 

konstruksi sesuai dengan penetas yang sesungguhnya namun 

dalam bentuk pototipe, hal ini dikarenakan tidak memungkinkan 

untuk membuat langsung penetas dalam skala  besar karena 

keterbatasan waktu dan biaya. 

 

1.5 Manfaat 

Manfaat yang  diperoleh dari Prototipe Penetas Telur Otomatis 

Menggunakan Sensor DHT 22 dan Arduino Nano adalah sebagai alat bantu 

para peternak dalam melakukan proses penetasan secara buatan dan otomatis 

dengan mengoptimalkan pengendalian temperatur, kelembaban dan 

pembalikan telur secara otomatis. 

 

1.6 Sistematika Penulisan  

Untuk membahas permasalahan yang telah disampaikan diatas maka 

dalam tugas akhir ini dibuat sistematika penulisan. Adapun sistematika 

penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:  
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Bab I: Pendahuluan  

Dalam bab ini penulis menyajikan latar belakang masalah, 

identifikasi masalah, batasan masalah, perumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian ,serta 

sistematika penulisan.  

Bab II: Tinjauan Pustaka 

Bab ini berisi uraian sistematis mengenai literatur yang 

digunakan dalam penyusunan laporan Tugas Akhir sehingga 

diperoleh landasan teori, dan kerangka pemikiran yang relevan 

dan akurat. 

Bab III: Analisis dan Perancangan Sistem 

Bab ini akan menerangkan mengenai tahap-tahap perancangan 

alat, mulai dari tujuan perancangan, komponen yang 

digunakan, perancangan, percobaan perakitan sampai ke tahap 

perakitan alat. 

Bab IV: Hasil dan Analisa 

Bab ini menjelaskan tentang cara kerja alat, cara 

pengoperasiaan alat dan berisi uraian tentang hasil dari 

penelitian dan implikasi penelitian.  

Bab V: Penutup 

Bab ini merupakan bagian terakhir dari laporan ini, yang berisi 

kesimpulan dari pembahasan masalah, serta saran untuk 

pengembangan maupun perbaikan penelitian ini dikemudian 

hari. 


