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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Seiring dengan perkembangan teknologi saat ini, tentunya sudah banyak 

teknologi yang berkembang terutama dalam menjalankan sistem alat secara 

otomatis. Oleh karena itu, dengan adanya kemajuan teknologi tersebut dapat 

membantu aktifitas manusia agar menjadi lebih efektif dan efisien. 

Alat yang dimaksud berupa alat yang mampu  mengontrol serta 

menghitung jumlah bebek secara otomatis, sehingga tidak perlu menghitung satu 

per satu jumlah bebek yang ada di peternakan tersebut pada saat proses 

pembelian. Dan peternak bebek pun bisa mengetahui ada berapa jumlah bebek 

pada peternakan mereka. Dengan adanya perkembangan teknologi sekarang 

khususnya di bidang otomatis, mendominasi upaya untuk membentuk suatu 

alternatif teknologi yang dapat mempermudah dan mempercepat segala aktifitas 

manusia, sehingga untuk menghitung dapat dilakukan dengan menggunakan 

teknologi yang berkembang sekarang, yaitu seperti segala macam jenis sensor 

yang ada. 

 Cara  kerja sistem ini adalah menghitung jumlah bebek yang masuk dan 

keluar pada sebuah kandang menggunakan sensor inframerah dengan rancang 

bangun prototype sebagai uji coba nya, sensor inframerah dipasang di dekat pintu 

keluar dan masuk, dan pintu kandang akan terbuka secara otomatis pada jam 

tertentu menggunakan Real Time Clock yang telah di program, kemudian jika 

bebek tersebut melewati sensor inframerah maka akan tampil di layar LCD berapa 

bebek yang telah masuk. Maka dari itu sesuai dengan latar belakang diatas penulis 
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tertarik untuk membahas mengenai alat yang berjudul “ Perancangan Sistem 

Pengontrol Jumlah Kuota Pada Peternak Bebek Berbasis Arduino Uno R3 ”. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan alasan pada latar belakang diatas maka penulis menetapkan 

masalah yaitu : 

1. Bagaimana cara kerja dari rangkaian pengontrolan jumlah kuota pada 

peternak bebek? 

2. Bagaimana merancang system pengontrol jumlah kuota pada peternak 

bebek berbasis arduino uno? 

3. Bagaimana merancang sebuah rangkaian pengontrolan yang dapat 

mengendalikan sensor inframerah menghitung jumlah bebek secara 

tepat dan akurat? 

4. Bagaimana agar bebek bisa  dihitung dengan tepat dan akurat tanpa 

terjadi kesalahan hitung? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Dari rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas didapat gambaran 

dimensi masalah yang luas terkait dengan keterbatasan waktu dan kemampuan  

tentunya menjadi kendala dalam menyelesaikan dimensi masalah yang begitu 

luas. Oleh karena itu, penelitian yang dilakukan terbatas paa hal-hal sebagai 

berikut : 

1. Penelitian yang dilakukan masih dibatasi pada teknik yang di gunakan 

dalam melakukan penghitungan jumlah bebek. 
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2. Tidak membahas secara detail prinsip kerja perancangan sistem kuota 

bebek non-prototype. 

3. Rancang alat ini hanya digunakan untuk mikrokontroler arduino dan 

menggunakan sensor inframerah. 

4. Tidak membahas secara rinci setiap komponen-komponen yang terhubung 

didalam rangkaian dengan menggunakan non-prototype. 

5. Pengujian alat ini hanya di gunakan untuk pintu yang didesain khusus 

untuk rata-rata ukuran bebek kecil. 

6. Bebek masih harus digiring menuju ke kandang. 

 

1.4 Tujuan Penulisan Laporan Akhir Studi 

Adapun tujuan dalam pembuatan laporan tugas akhir ini adalah: 

1. Mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama proses 

perkuliahan secara langsung, sehingga dapat lebih memahami dan 

mengembangkannya. 

2. Membuat alat perancangan sistem pengontrolan jumlah kuota pada 

peternak bebek secara otomatis. 

3. Memberikan kemudahan dalam  mengontrol jumlah bebek dalam setiap 

kandang. 

 

1.5 Manfaat Penulisan Laporan Akhir Studi 

Adapun manfaat dalam pembuatan laporan tugas akhir ini adalah: 

1. Salah satu solusi untuk mempermudah pekerjaan manusia khususnya 

dalam sistem pengontrolan dan penghitungan. 
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2. Mempermudah dalam melakukan penghitungan jumlah bebek serta 

pengontrolan jumlah bebek secara otomatis. 

3. Memperoleh ilmu pengetahuan yang nyata tentang dunia elektronika dan 

memperoleh pengetahuan tentang sistem pembuatan alat pengontrol 

jumlah bebek. 

 

1.6 Metode Penelitian 

Metodologi yang dilakukan untuk mengembangkan sistem dalam laporan 

tugas akhir ini adalah: 

1.  Studi literature yang dilakukan dengan mencari artikel, jurnal, dan buku 

releven yang disertakan dengan beberapa sumber lainnya yang 

berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. 

2. Melakukan konsultasi/wawancara dengan pembimbing, serta orang-orang 

yang memiliki pengetahuan tentang permasalahan yang dibahas. 

3. Membuat perancangan sistem pengontrol jumlah  kuota pada peternak 

bebek berbasis arduino uno. 

4. Merangkai alat sesuai dengan  rancangan yang dibuat dari sistem tersebut. 

5. Uji coba alat. 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Laporan akhir studi ini disusun dengan menggunakan sistematika sebagai 

berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 
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Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penulisan laporan akhir studi, manfaat penulisan laporan akhir 

studi, metode penelitian, dan sistematika penulisan. 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini membahas tentang tetori dasar yang mendukung dalam 

perancangan alat, serta mengenai pengenalan beberapa komponen-komponen 

dasar elektronika dan fungsinya pada rangkaian.                

 

BAB III PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini membahas mengenai perancangan alat, bahan yang digunakan, 

langkah-langkah pembuatan alat serta analisa dalam kinerja alat. 

 

BAB IV HASI PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini membahas tentang proses pengujian dan hasil pengujian alat serta 

analisa hasil dari alat yang dibuat meliputi implementasi rancangan peralatan 

elektronika dan mikrokontroller, pemrograman chip, uji coba dan analisa hasil uji. 

 

BAB V PENUTUP 

Bab ini brisi tenang simpulan dan saran dari hasil pembuatan sistem pengontrol 

yang dibuat. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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