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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi berkembang sangat pesat dan berpengaruh dalam 

perancangan alat-alat yang canggih, salah satu caranya adalah dengan otomatisasi 

alat bantu manusia yang sudah ada. Alat otomatis memiliki ketelitian tinggi 

sehingga dapat mempermudah pekerjaan yang dilakukan oleh manusia jadi lebih 

praktis dan efisien. Berkembangnya teknologi pada saat ini telah mendorong pola 

pikir manusia untuk hal-hal yang otomatis. Otomatisasi dalam segala hal yang 

tidak dapat dihindari, sehingga penggunaan alat yang semulanya manual bergeser 

ke otomatis. Tidak terkecuali dengan hobi seperti memelihara kucing. ( Husada : 

2014 ) 

Memelihara kucing adalah hobi yang sudah digemari oleh masyarakat dari 

dulu hingga sekarang, kemudahan dalam pemeliharaan dan perawatan kucing 

membuat banyak orang ingin memeliharanya. Hewan peliharaan harus 

diperhatikan waktu pemberian pakannya agar kucing tidak kelaparan maupun 

kekenyangan yang dapat mengakibatkan obesitas oleh karena itu kucing 

membutuhkan jadwal pemberian pakan. Tetapi karena pekerjaan maupun 

kesibukan lain, sering terjadi kendala telat maupun lupa memberi pakan pada 

hewan peliharaan. Disaat pemilik kucing memiliki kesibukan ditempat kerja pasti 

berpikir bagaimana keadaan hewan peliharaan dirumah dan bagaimana cara agar 

dapat memberi makan secara terjadwal. ( Husada : 2014 ) 

Oleh karena itu penulis merancang dan membuat suatu alat pemberi 

makan kucing otomatis berbasis modul RTC sebagai penghitung atau penyimpan 

waktu, motor servo sebagai penggerak pintu wadah, dan Arduino Uno sebagai 

mikrokontroler. Dengan adanya alat otomatis ini diharapkan pengguna tidak perlu 

khawatir apabila lupa maupun sedang sibuk diluar. Alat ini mampu memberi 

makan kucing secara otomatis pada waktu yang telah ditentukan yaitu dengan 

memberi jadwal makan sesuai yang diberikan oleh pengguna. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Dapat dirumuskan beberapa permasalahan dalam penyusunan tugas akhir 

ini sebagai berikut : 

a. Bagaimanakah membuat alat pemberi makan kucing otomatis berbasis 

Arduino? 

b. Bagaimanakah menguji alat pemberi makan kucing otomatis berbasis 

Arduino? 

1.3 Batasan Masalah 

Proyek tugas akhir ini memiliki keterbatasan, hanya dibatasi pada:  

a. Alat ini dipasangkan pada wadah yang memiliki ukuran standar yang  

    berbentuk  persegi panjang dengan ukuran 30x15 cm. 

b. Alat ini hanya mencakup pemberian pakan kucing secara otomatis. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun yang ingin dicapai oleh penulis yaitu menghasilkan alat pemberi 

makan pada kucing secara otomatis berbasis Arduino 

1.5    Metodologi  

Untuk menyelesaikan tugas akhir ini, dilakukan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

a. Studi Literatur 

Pada metode ini dilakukan pengumpulan berbagai macam referensi 

informasi berisikan literatur, artikel, buku-buku, internet dan jurnal 

ilmiah yang berkaitan dengan dasar arduino.  

b. Perencangan sistem 

Pada metode ini dijelaskan bagaimana desain alat yang akan digunakan 

sebagai control. 

c. Pembuatan alat 

Pada metode ini  merupakan proses  pembuatan alat yang 

menggunakan arduino uno. 

d. Melakukan pengujian alat 

Pada metode ini dijelaskan tentang pengujian alat yang telah selesai 

dibuat apakah sudah beroperasi sesuai rencana atau belum. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Secara garis besar tugas akhir ini terdiri dari 5 (lima) bab. Setiap bab yaitu 

terdiri dari sub-sub bab. Sistematika penulisan tugas akhir ini adalah : 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Pada bab ini dijelaskan secara ringkas pembahasan mengenai Latar 

Belakang, Batasan Masalah, Rumusan  Masalah, Tujuan dan Manfaat 

Penelitian, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan. 

BAB II  : LANDASAN TEORI 

Pada bab ini dijelaskan sekilas tentang pengenalan hardware dan software 

alat pemberi makan kucing otomatis. 

BAB III : PEMBUATAN ALAT / DISAIN DIAGRAM ALIR 

Bab ini dijelaskan pembahasan mengenai sistem yang dirancang meliputi 

perancangan perangkat keras, perancangan perangkat lunak, dan flowchart 

sistem alat pemberi makan kucing otomatis. 

BAB IV  : IMPLEMENTASI & PENGUJIAN 

Pada bab ini dijelaskan mengenai Cara Kerja Sistem, Tujuan Sistem, 

Spesifikasi Sistem, dan Perancangan alat pemberi makan kucing otomatis. 

BAB V  : KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini dijelaskan kesimpulan dan saran dari hasil pembuatan alat 

yang penulis  peroleh. 




