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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Rata-rata peternak di Indonesia pada saat ini masih menggunakan cara 

manual untuk melakukan penghitungan jumlah ternak yang dimiliki satu persatu, 

hal tersebut sangat merepotkan apabila ternak akan di gembalakan dan jumlah 

ternak yang dimiliki cukup banyak, ini akan berdampak pada efisiensi waktu serta 

tingkat kesalahan perhitungan yang tinggi. Sistem penghitungan jumlah ternak 

dapat memberikan informasi kepada peternak. 

Sampai saat ini belum ada penelitian mengenai perhitungan jumlah ternak 

khususnya ternak ayam di Indonesia menggunakan sensor inframerah berbasis 

Arduino Uno. Penelitian sebelumnya oleh Riksanti 2017 yang mirip dengan subjek 

obat-obat terdapat perbedaan dari jenis sensor yaitu menggunakan photodioda 

tanpa infrared dengan tingkat keberhasilan 100%. Penelitian dari Agung 2016 yang 

menjelaskan perhitungan orang dalam ruangan dengan menggunakan teknik yang 

sama namun belum diuji langsung pada objek. 

Berdasarkan permasalah dan penelitian sebelumnya maka memungkinkan 

bahwa alat purwarupa perhitungan menggunakan sensor inframerah berbasis 

Arduino Uno dapat menjadi solusi bagi peternak dalam menghitung jumlah ternak 

yang keluar masuk kandang. 

Metode yang digunakan adalah penelitian eksperimental dengan data 

bersumber dari studi literatur, perancangan dan uji coba alat serta analisa hasil 

pengukuran alat. 

Teknologi digital saat ini tengah berkembang di masyarakat, teknologi 

bertujuan untuk mempermudah pekerjaan manusia, misalnya di bidang 

peternakan, masih banyak permasalahan peternak yang dapat dibantu oleh 

adanya teknologi, salah satunya masalah perhitungan jumlah ternak. 

Berdasarkan hal tersebut penulis ingin membantu peternak dengan 

menciptakan sebuah alat penghitung jumlah ternak otomatis agar proses 

perhitungan menjadi lebih efisien dan akurat. Dalam hal ini penulis membuat 

Tugas Akhir yang berjudul “Purwarupa alat penghitung jumlah ternak otomatis 

menggunakan sensor inframerah berbasis Arduino Uno”. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan di latar belakang, permasalahan yang muncul 

adalah sebagai berikut: 

1. Apakah alat purwarupa ini bisa dipakai untuk ternak? 

2. Bagaimana sistem perhitungan ternak?  

3. Bagaimana proses perhitungan ternak sesuai dengan jumlah ternak? 

4. Bagaimana sensor dapat melakukan perhitungan ketika ternak melewatinya? 

1.3. Batasan Masalah 

Agar pembuatan tugas akhir ini lebih terarah, dan juga permasalahan yang 

dihadapi tidak terlalu luas, maka perlu di lakukan pembatasan masalah, adapun 

batasan-batasan masalah pada pembuatan tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Ternak yang digunakan untuk di uji coba pada alat ini adalah ayam. 

2. Penghitungan jumlah ternak hanya menghitung dengan format 1 (satu) baris 

kebelakang. 

3. Sensor inframerah digunakan sebagai sensor utama pada prototype alat 

penghitung jumlah ternak otomatis. 

4. Dalam uji coba pada alat ini ternak yang digunakan berjumlah 5 ekor ayam dan 

berumur kurang lebih satu minggu. 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari pembuatan tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Membuat alat baru untuk penghitungan ternak 

2. Membuat sistem penghitungan ternak yang efisien dan akurat. 

1.5. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mempermudah para peternak menghitung jumlah keseluruhan ternak yang 

dimiliki, 

2. Mengurangi tingkat kesalahan dalam menghitung jumlah ternak. 
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1.6. Metode Penelitian 

Metodologi penelitian merupakan gambaran rancangan/metode yang akan 

digunakan sebagai rencana, struktur dan strategi untuk penyelesaian penelitian. 

Dalam hal ini, penulis membutuhkan data-data yang bersumber pada: 

1. Studi Literature 

Tahap ini merupakan tahap pengumpulan informasi yang diperlukan 

untuk  pembuatan alat. Informasi tersebut di peroleh dengan cara membaca    

literatur  ataupun buku-buku yang berhubungan. 

2. Perencanaan dan Implementasi 

Pada tahap ini akan dilakukan perencanaan dan implementasi terhadap 

alat berdasarkan hasil studi literatur dan pada tahap ini pula akan dilakukan 

proses dilakukan pembuatan alat sesuai dengan data-data yang telah 

ditentukan. 

3. Uji Coba Alat dan Pengukuran 

Pada tahap ini akan dilakukan uji coba alat dan pengukuran terhadap 

perakitan alat serta dilakukan pengukuran. 

4. Analisa Hasil Pengukuran 

Pada tahap ini akan dilakukan dari hasil pengukuran yang didapat 

setelah melakukan uji coba alat tersebut. 

1.7. Sistematika Penulisan 

Secara umum sistematika penulisan proyek akhir ini terdiri dari bab-bab 

dengan metode penyampaian sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini merupakan penjelasan yang berisi mengenai latar 

belakang masalah, tujuan, perumusan masalah, pembatasan masalah, 

metodologi penelitian, sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini berisikan teori dasar dari alat yang dibuat, beserta 

komponen penunjang yang digunakan pada perancangan alat. 

BAB III PERANCANGAN 

Bab ini menjelaskan analisa sistem yang diusulkan dengan 

menggunakan Diagram Alir dari sistem yang di implementasikan, serta 

pembahasan secara detail final elisitasi yang ada di bab sebelumnya, di 
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jabarkan secara satu persatu dengan menerapkan konsep sesudah 

adanya sistem yang diusulkan. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisikan langkah-langkah dan teknik pengujian yang 

digunakan dalam tahap pengukuran, serta analisa sistem dari hasil 

prototype 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan analisa 

dan optimalisasi sistem berdasarkan yang telah diuraikan pada bab-bab 

sebelumnya. 
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