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BAB II 

PENDEKATAN PEMECAHAN MASALAH 

A. Sistem Penetas Telur 

Penetasan telur yakni upaya bangsa unggas dalam mempertahankan 

populasinya,  yaitu dengan bertelur. Telur tersebut kemudian ditetaskan, baik 

secara alami maupun buatan hingga melahirkan individu baru. 

Paimin(2011:5)  

1. Jenis Alat penetas Buatan 

Dari  berbagai  alat  penetas  dapat  dibedakan  menjadi  dua  alat  penetas 

berdasarkan dari cara penggunaannya, yaitu : 

a. Alat tetas konvensional 

Alat tetas konvensional merupakan alat penetas yang 

menggunakan sumber panas dari matahari dengan penyimpanan panas 

berupa sekam. Alat ini sudah sejak lama dikenal ditengah masyarakat. 

Sejarah konon alat ini pertama kali digunakan oleh penetas telur di daerah 

Bali yang kemudian penggunaannya mulai menyebar ke berbagai tempat. 

b. Mesin tetas/Alat penetas telur 

Mesin  tetas  ini  merupakan  salah  satu  media  yang  berupa  peti, 

lemari  atau  box  dengan  konstruksi  yang  sedemikian  rupa  sehingga 

panas di dalamnya tidak terbuang. Suhu di dalam peti/lemari/box dapat 

diatur  sesuai  ukuran  derajat  panas  yang  dibutuhkan  selama  periode 

penetasan.  Prinsip  kerja  penetasan  telur  dengan  mesin  tetas  ini  sama 

dengan induk unggas.  

 

Gambar 1. Diagram Penetasan Telur 
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Keberhasilan penetasan telur dengan penetasan telur akan tercapai 

bila memperhatikan beberapa perlakuan sebagai berikut. 

1) Telur ditempatkan dalam mesin tetas dengan posisi yang tepat. 

2) Panas  (suhu)  dalam  ruangan  mesin  tetas  selalu  dipertahankan 

sesuai dengan kebutuhan. 

3) Telur dibolak-balik 3 kali sehari selama proses pengeraman. 

4) Ventilasi  harus  sesuai  agar  sirkulasi  udara  di  dalam  mesin  tetas 

berjalan dengan baik. 

5) Kelembapan  udara  di  dalam  mesin  tetas  selalu  dikontrol  agar 

sesuai untuk perkembangan embrio di dalam telur. 

Embrio  dalam  telur  unggas  akan  cepat  berkembang  selama  

suhu telur berada pada kondisi  yang  sesuai dan akan  berhenti 

berkembang jika  suhunya  kurang  dari  yang  dibutuhkan.  Suhu  yang  

dibutuhkan untuk  penetasan  telur  setiap  unggas  berbeda-beda.  Suhu  

untuk perkembangan embrio dalam telur ayam antara 38,33
o
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F) dan  

walet  32,22
o
-35
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C  (90
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-95

o
F).  Untuk  itu,  sebelum  telur  tetas 

dimasukan  ke  dalam  bok  penetasan  suhu  ruang  tersebut harus  sesuai 

dengan yang dibutuhkan. 

Selama penetasan berlangsung, diperlukan kelembapan udara yang 

sesuai  dengan  perkembangan  dan  pertumbuhan  embrio,  seperti  suhu 

dan kelembapan yang umum untuk penetasan telur setiap jenis unggas 

juga berbeda-beda. Bahkan, kelembapan pada awal penetasan berbeda 

dengan hari-hari  selanjutnya. Kelembapan untuk  telur pada saat awal 

penetasan sekitar 52%-55% dan menjelang menetas sekitar 60%-70%, itik  

pada  minggu  pertama  70%  dan  minggu  selanjutnya  60%-65%, puyuh  

minggu  pertama  55%-70%  selanjutnya  65%  dan  walet  65%-70% pada 

setiap minggunya. Dalam perkembangan normal,  embrio membutuhkan 

oksigen (O2) dan  mengeluarkan  karbondioksida  (CO2)  melalui  pori-

pori  kerabang telur. Untuk itu, dalam pembuatan alat penetas telur/mesin 

tetas harus diperhatikan  cukup  tidaknya  oksigen  yang  ada  dalam  
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bok/ruangan, karena  jika  tidak  ada  oksigen  yang  cukup  dalam  

bok/ruangan dikhawatirkan embrio gagal berkembang. Paimin(2011:17). 

Untuk mendapatkan hasil yang memuaskan maka dari itu suhu 

harus selalu terjaga pada suhu idealnya, persentase penetasan telur akan 

tinggi bila pengaturan suhu dan kadar oksigen tetap setabil. Penetasan  

telur  itik  biasanya  diperlukan  waktu  sekitar  21-23  hari untuk itik 

menetas, pembagian waktu dapat dijabarkan sebagai berikut: 

a. Hari ke 1 – memasukan telur dalam alat penetas. 

b. Hari ke 2 – membiarkan telur tetap di dalam bok tanpa perlakuan  

c. Hari ke 3 –  mulai melakukan pembalikan telur setelah telur berada 

dalam bok selama 48 jam, pembalikan dilakukan 3 kali dalam 1 hari. 

d. Hari ke 4 sampai hari ke 18 – telur masih tetap di beri pembalikan. 

(pada  hari  ke  7,  13  da  huari  ke  17  dilakukan  peneropongan  

guna menyeleksi telur yang baik dan yang buruk) 

e. Hari  ke 19  –  tidak lagi dilakukan pembalikan dan telur sedikit di 

basuhi  atau  disemprotkan  air  pada  permukaan  cangkangnya  agar 

cangkang menjadi lunak ini dilakukan sampai telur mulai menetas. 

f. Hari ke 20 sampai hari ke 22 –  telur sudah menetas dan anak tetas 

segera dipindahkan ke wadah lain. 

 

Gambar 2. Diagram Penetasan Telur 
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Cara kerja dari sistem alat penetasan telur pada umumnya adalah suhu 

acuan (input) yang diatur oleh kontroler maka keluar suhu yang diinginkan 

(output) menjadi suhu yang diperlukan pada penetas telur dan belum ada feedback 

hanya sebatas suhu yang di inginkan. Maka dari itu alat yang akan dikembangkan 

yaitu suhu ruangan yang diinginkan akan diproses oleh kontroler, output dari 

kontroler akan menyalakan lampu sehingga akan keluar suhu ruangan yang 

sebenaranya.  Feedback yang diberikan sensor suhu akan diproses oleh kontroler 

jika panass terlalu tinggi akan mematikan lampu sehinga suhu yang dihasilkan 

dari panas lampu akan turun dan jika suhu terlalu rendah maka lampu akan 

menyala kembali. 

Dengan adanya kajian yang telah dijabarkan diatas maka penulis membuat 

alat yang dapat membantu para peternak ayam dalam penetasan telur.  Berikut 

merupakan blok diagram sistem secara umum dapat dilihat pada gambar 2: 

 

Gambar 3. Blok diagram 

Cara kerja dari alat penetas telur otomatis berbasis mikrokontroler yang 

meliputi beberapa bagian, yaitu input, proses dan otput. Secara keseluruhan semua 

bagian ini berkaitan satu sama lain sehingga dapat tercipta alat yang siap 

digunakan. 

1. Bagian Input 

Pada bagian input yaitu suhu maka komponen yang diperlukan adalah 

sensor DHT11 sebagai input untuk mengukur dan memberi informasi 

mengenai kondisi temperatur dan kelembaban didalam alat tetas. 

2. Bagian Proses 
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Bagian peroses merupakan bagian utama dari alat ini, karena alat ini 

bekerja berdasarkan pengukuran keadaan atau kondisi didalam  media. 

Bagian ini menggunakan mikrokontroler ATMega328 untuk memproses hasil 

dari pengukuran suhu dan kelembaban. Data yang diterima akan diolah yang 

nantinya akan memberi keputusan pada out proses sesuai program yang 

diinputkan.   

3. Bagian Output 

Pada bagian ini terdiri dari beberapa komponen, diantaranya adalah LCD 

yang digunakan untuk menampilkan data hasil pengukuran dari sensor suhu, 

lampu yang akan mengkondisikan dari proses data yang telah diprogram 

untuk memberi panas dan menstabilkan suhu pada ruangan alat penetas telur, 

motor stepper digunakan untuk menggerakkan rak telur yang telah diatur 

waktu berputar sesuai dengan yang telah diprintahkan pada bagian proses. 

4. Feedback  

Pada bagian ini sensor suhu sebagai feedback yang diberikan sensor suhu 

akan diproses oleh kontroler jika panass terlalu tinggi akan mematikan lampu 

sehinga suhu yang dihasilkan dari panas lampu akan turun dan jika suhu 

terlalu rendah maka lampu akan menyala kembali. 

B. Arduino Uno  

Arduino Uno adalah papan sirkuit berbasis mikrokontroler ATmega328. 

IC (+integrated circuit) ini memiliki 14 input/output digital (6 output untuk 

PWM), 6 analog input, resonator kristal keramik 16 MHz, Koneksi USB, 

soket adaptor, pin header  ICSP,  dan  tombol  reset.  Hal  inilah  yang  

dibutuhkan  untuk  mendukung mikrokontroller, sederhana saja, hanya 

dengan menghubungkannya ke komputer dengan kabel USB atau sumber 

tegangan adaptor AC-DC dan  battery. Prawoto (2015).   

Selain  itu  dengan  menggunakan  ATmega328  ini  jauh  lebih  murah 

dibanding  dengan  ATmega16.  Sehingga  digunakan  ATmega328  ini  

untuk memproses input dan output pada alat ini. 



11 
 

 

Gambar 4. Arduino Uno 

1. Fitur Arduino 

Fitur yang dimiliki Arduino Uno sebagai berikut : 

a. Arduino Uno memiliki kemampuan tinggi dengan daya rendah. 

b. Arsitektur  RISC  dengan  throughtput  mencapai  16  MIPS  pada 

frekuensi 16MHz.  Memiliki  kapasitas  Flash  memori  32  KByte,   

EEPROM  1  KByte,  dan SRAM 2 KByte. 

c. Arduino  memiliki  fasilitas  untuk  berkomunikasi  dengan  komputer, 

Arduino lain, atau mikrokontroller lainnya. 

d. Terdapat 14 DigitalPin yang dapat menjadi Input dan Output. 

e. Unit interupsi Eksternal dan Internal. 

f. Port USART untuk komunikasi serial. 

g. Fitur peripheral 

Tiga buah Timer/Counter dengan kemampuan pembandingan 

a. 2 (dua)  buah  Timer/Counter  8  bit  dengan  Prescaler  terpisah  dan  

Mode Compare. 

b. 1(satu)  buah  Timer/Counter  16  bit  dengan  Prescaler  terpisah,  

Mode Compare dan Mode Capture. 

c. 6 channel PWM. 

d. 6 channel, 10-bit ADC. 

e. Byte-oriented Two-wired Serial Interface. 

f. Programmable Serial USART. 
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g. Antarmuka SPI. 

h. Hardware TWI. 

i. Watchdog Timer dengan Oscillator Internal. 

Analog Comparator 

a. Input dan Output (I/O) 

Arduino  Uno  memiliki  14  buah  digital  pin  yang  dapat  digunakan  

sebagai input  atau  output,  dengan  menggunakan  fungsi  pinMode(),  

digitalValue(),  dan digitalRead().  Pin-pin  tersebut  bekerja  pada  

tegangan  5V,  dan  seriap  pin  dapat menyediakan atau menerima arus 

20mA, dan memiliki tahanan pull-up sekitar 20-50k ohm (secara  default  

dalam posis  disconnect). Nilai maksimum adalah 40mA, yang  sebisa  

mungkin  dihindari  untuk  menghindari  kerusakan  chip mikrokontroller. 

Beberapa pin memiliki fungsi khusus : 

1. Serial,  terdiri  dari 2 pin : pin 0 (RX) dan pin 1 (TX) yang digunakan 

untuk menerima (RX) dan mengirim (TX) data serial. 

2. External  Interrupt,  yaitu  pin  2  dan  pin  3.  Kedua  pin  tersebut  

dapat digunakan untuk mengaktifkan interrupt. Gunakan fungsi 

attachInterrupt(). 

3. PWM,  Pin  3,  5,  6,  9,  10,  dan  11  menyediakan  output  PWM  8-

bit  dengan menggunakan fungsi analogValue(). 

4. SPI  :  Pin  10(SS),  11(MOSI),  12(MISO),  dan  13(SCK)  

mendukung komunikasi SPI dengan menggunakan SPI Library. 

5. LED  :  Pin  13.  Pada  pin  13  terhubung  built-in  led  yang  

dikendalikan  oleh digital pin no 13. 

6. TWI  :  Pin  A4(SDA)  dan  pin  A5(SCL)  yang  mendukung  

komunikasi  TWI dengan menggunakan Wire Library. 

Arduino Uno memiliki 6 buah  input  analog,  yang diberi tanda 

dengan A0, A1, A2, A3, A4, A5. Masing-masing pin analog tersebut 

memiliki resolusi 10 bits (jadi bisa memiliki 1024 nilai). Secara 

default, pin-pin tersebut diukur dari groundke  5V,  namun  bisa  juga  
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menggunakan  pin  AREF  dengan  menggunakan  fungsi 

analogReference(). Beberapa input lainnya pada board ini adalah : 

1. AREF. Sebagai referensi tegangan untuk input analog. 

2. Reset. Hubungkan ke LOW untuk melakukan reset terhadap 

mikrokontroller. Sama dengan penggunaan tombol reset yang tersedia. 

b. Power supply 

Board  Arduino  Uno  dapat  ditenagai  dengan  power  yang  diperoleh  

dari koneksi  kabel  USB,  atau  via  power  supply  eksternal.  Pilihan  

power  yang digunakan akan dilakukan secara otomatis. 

 

Gambar 5.Pin Power dan ground 

External  power  supply  dapat  diperoleh  dari  adaptor  AC-DC  atau  

bahkan baterai, melalui jack DC yang tersedia, atau menghubungkan 

langsung GND dan pin  Vin  yang  ada  di  board.  Board  dapat  

beroperasi  dengan  power  dari  external power supply yang memiliki 

tegangan antara 6V hingga 20V. 

Beberapa pin power pada Arduino Uno : 

1. GND. Ini adalah ground atau negatif. 

2. Vin.  Ini  adalah  pin  yang  digunakan  jika  anda  ingin  memberikan  

power langsung  ke  board  Arduino  dengan  rentang  tegangan  yang  

disarankan  7V  – 12V. 

3.  Pin 5V.  Ini adalah pin  output  dimana pada pin tersebut mengalir 

tegangan 5V yang telah melalui regulator. 
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4. 3V3.  Ini adalah pin output dimana pada pin tersebut disediakan 

tegangan 3.3V yang telah melalui regulator. 

5. IOREF. Ini adalah pin yang menyediakan referensi tegangan 

mikrokontroller.  

6. Biasanya digunakan pada board shield untuk memperoleh tegangan  

yang sesuai, apakah 5V atau 3.3V. 

c. Bahasa Pemrograman Arduino 

Arduino  IDE  menggunakan  bahasa  pemrograman C++ dengan  versi  

yang telah  disederhanakan  dengan  bantuan  pustaka-pustaka  (libraries)  

Arduino, sehingga lebih mudah dalam belajar pemrograman. 

Mikrokontroler diprogram menggunakan bahasa pemrograman arduino 

yang memiliki  kemiripan syntax dengan  bahasa  pemrograman  C.  

Hendriono ( 2014) 

Arduino, maka jendela berikut akan tampil : 

 

Gambar 6. Tampilan Jendela Arduino 
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Gambar 5 adalah tampilan jendela arduino yang  di dalamnya terdapat 

beberapa baris program. 

C. Sensor DHT 11 

Sensor  DHT11  merupakan  sensor  dengan  kalibrasi sinyal digital yang 

mampu memberikan informasi suhu dan kelembaban.  Sensor  ini  tergolong  

komponen  yang memiliki  tingkat  stabilitas  yang  sangat  baik. Produk  

dengan  kualitas  terbaik,  respon  pembacaan  yang cepat, dan kemampan 

anti-interference, dengan harga yang terjangkau. DHT11  memiliki  fitur  

kalibrasi  yang  sangat  akurat. Koefisien  kalibrasi  ini  disimpan  dalam  

OTP  program memory,  sehingga  ketika  internal  sensor  mendeteksi 

sesuatu suhu atau kelembaban, maka module ini membaca koefisien  sensor  

tersebut.  Ukurannya  yang  kecil,  dengan transmisi  sinyal  hingga  20  

meter,  membuat  produk  ini cocok  digunakan  untuk  banyak  aplikasi-

aplikasi pengukuran suhu dan kelembaban. Untuk bentuk dan kaki-kaki 

DHT11 dapat di lihat gambar 6. 

 

Gambar 7. DHT 11 

Sensor DHT-11 dipilih karena memiliki range pengukuran  yang luas 

yaitu 0 sampai 100% untuk kelembaban  dan -40 derajat 

celcius   sampai   125  derajat   celcius   untuk   suhu.   Sensor   ini  juga   memi

liki output digital (single-bus) dengan akurasi yang tinggi. 
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D. LCD  

LCD (Liquid Crystal Display) adalah suatu jenis media tampil  yang  

menggunakan  kristal  cair  sebagai  penampil utama. LCD sudah digunakan 

diberbagai bidang  misalnya alal - alat  elektronik  seperti  televisi,  kalkulator,  

atau  pun layar  komputer. LCD (Liquid Crytal Display) adalah salah satu 

komponen elektronika yang berfungsi  sebagai  tampilan  suatu  data,  baik  

karakter,  huruf  ataupun  grafik. Dipasaran tampilan LCD sudah tersedia 

dalam bentuk modul yaitu tampilan LCD beserta  rangkaian  pendukungnya. 

LCD  mempunyai  pin  data,  kontrol  catu  daya, dan pengatur kontras 

tampilan. Pada  proyek ini  aplikasi  LCD  yang digunakan  ialah  LCD  dot  

matrik  dengan  jumlah  karakter 2x16.  LCD  sangat  berfungsi  sebagai  

penampil  yang nantinya  akan  digunakan  untuk  menampilkan  suhu  dan 

kelembaban sensor DHT11. I2C ini adalah salah satu protokol interface data, 

pengiriman data, ada banyak jenis type interface data yang biasa kita dengar, 

seperti USART, I2C, SPI dan lain lain. Unik nya I2C ini mampu 

menghubungkan banyak device dalam satu system, bahkan bisa 

menghubungkan banyak arduino, dan control lain nya. 

 

Gambar 8. LCD dan I2C 

E. Motor Stepper  

Motor stepper adalah salah satu jenis motor dc yang dikendalikan 

dengan pulsa-pulsa digital. Prinsip kerja motor stepper adalah bekerja 

dengan mengubah pulsa elektronis menjadi gerakan mekanis diskrit 

dimana motor stepper bergerak berdasarkan urutan pulsa yang diberikan 

kepada motor stepper tersebut. Oleh karena itu untuk menggerakkan motor 

http://zonaelektro.net/tag/motor-stepper/
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stepper diperlukan pengendali motor stepper yang membangkitkan pulsa-

pulsa periodik. Untuk mengendalikan motor stepper sendiri diperlukan 

sebuah driver module yakni menggunakan ULN2003. ULN2003 Stepper 

Motor Driver Module merupakan sebuah modul driver untuk motor 

stepper dengan IC ULN2003. IC ULN 2003 merupakan IC penguat arus 

yang didalamnya menggunakan konfigurasi transistor darlington. 

 
Gambar 9. Motor Stepper 

F. Lampu Pijar 5 Watt 

Cahaya lampu pijar berasal dari nyala filamen, kawat tipis dari tungsten 

(nama lain untuk wolfram). Saat lampu dinyalakan, arus listrik memanaskan 

filamen hingga suhu 2.200 derajat celsius hingga filamen berpijar. Supaya 

panas terkonsentrasi di sekitar filamen, tungsten ditempatkan dalam bola 

lampu kedap udara. 

 

Gambar 10. Lampu pijar  
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 Dalam proyek ini penulis menggunakan lampu pijar sebagai 

pengganti indukan ayam, dari lampu pijar ini penulis memanfaatkan panas 

yang diberikan lampu pijar untuk menghangatkan telur karena suhu lampu 

pijar yang setabil dan lampu pijar mudah di cari di toko toko dengan harga 

yang terjangkau. 

G. Relay 5V 

Relay adalah Saklar (Switch) yang dioperasikan secara listrik dan 

merupakan komponen Electromechanical (Elektromekanikal) yang terdiri 

dari 2 bagian utama yakni Elektromagnet (Coil) dan Mekanikal (seperangkat 

Kontak Saklar/Switch). Relay menggunakan Prinsip Elektromagnetik untuk 

menggerakkan Kontak Saklar sehingga dengan arus listrik yang kecil (low 

power) dapat menghantarkan listrik yang bertegangan lebih tinggi. Sebagai 

contoh, dengan Relay yang menggunakan Elektromagnet 5V dan 50 mA 

mampu menggerakan Armature Relay (yang berfungsi sebagai saklarnya) 

untuk menghantarkan listrik 220V 2A. 

 

Gambar 11. Relay 5V 

 


