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BAB 1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Burung puyuh adalah hewan berjenis unggas yang termasuk kedalam 

keluarga phasianidae merupakan jenis unggas yang memiliki ukuran badan kecil, 

berkaki pendek dan tidak mampu terbang seperti burung lainnya. Burung puyuh 

diternak oleh masyarakat karena dapat menghasilkan telur dan daging, meskipun 

kontribusinya masih relatif kecil dibandingkan dengan kontribusi komoditas 

unggas ayam atau bebek. (Sani dkk., 2021). Dalam beternak burung puyuh, hal 

yang perlu untuk diperhatikan adalah menjaga kebersihan kandang, Kandang 

merupakan tempat yang digunakan untuk memelihara atau membudidaya hewan 

ternak. Tempat tersebut bisa berupa sangkar, bangunan, wadah, atau area yang 

dibutuhkan hewan ternak tersebut. Kondisi Kandang yang baik dan nyaman bagi 

burung puyuh menjadikan burung puyuh menjadi sehat dan bisa cepat berkembang 

biak (Subekti & Hastuti, 2013). 

Beternak burung puyuh secara konvensional tentu memiliki banyak kendala, 

terutama dalam membersihkan kotoran burung puyuh. Jika menggunakan cara 

konvensional masih mengandalkan tenaga manusia untuk membersihkan sisa 

kotoran dari burung puyuh, cara ini tentu menimbulkan kendala apabila usaha 

ternak burung puyuh ini dalam skala besar yaitu kewalahan dalam membersihkan 

kotoran burung puyuh. Sering kali ditemukan di lapang bahwa beternak burung 

puyuh sering kali menimbun kotoran selama dua sampai 4 hari. Kotoran yang tidak 

segera cepat dibersihkan dapat menghasilkan gas ammonia yang cukup tinggi. Gas 

ammonia merupakan senyawa kimia yang dihasilkan dari hasil penguraian kotoran, 

yang cukup berbahaya bagi kesehatan burung puyuh. Karena termasuk pencemaran 

udara yang dapat membuat burung puyuh terkena penyakit pernafasan. Kandungan 

gas ammonia yang baik untuk burung puyuh yaitu berkisar antara 5 sampai dengan 

25 ppm. apabila jumlah kandungan gas ammonia tersebut melebihi nilai 25 ppm, 

maka dapat membahayakan kesehatan dari burung puyuh. 

Selain menjaga kebersihan kandang burung puyuh, hal yang perlu untuk 

diperhatikan yaitu menjaga kestabilan kelembaban dan suhu didalam kandang. 
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Kesulitan saat beternak burung puyuh, yaitu menjaga supaya suhu dalam kandang 

tetap stabil (Abidin, Zezen Zenal, 2020). Saat ini peternak dalam menjaga 

kelembaban dan suhu untuk tetap dalam kondisi stabil yaitu dengan menggunakan 

alat thermometer untuk mengetahui nilai suhu dan hygrometer untuk mengetahui 

nilai kelembaban, apabila kelembaban dan suhu tidak sesuai maka anak buah 

kandang (ABK) akan menyalakan kipas jika suhu tinggi dan menyalakan lampu 

apabila suhu rendah yang bertujuan untuk menaikan suhu agar tetap stabil. Cara ini 

tentu mengalami dampak yang cukup berbahaya yaitu apabila anak buah kandang 

(ABK) lupa menyalakan kipas atau menyalakan lampu. Selain itu untuk mengetahui 

kondisi kelembaban dan suhu pada kandang ABK harus melihat langsung di dalam 

kandang, dari permasalahan tersebut pada penelitian ini akan mengembangkan 

suatu alat yang dapat digunakan untuk menjaga suhu, kelembaban, dan gas 

ammonia secara otomatis dengan menerapkan internet of things (IoT) 

menggunakan algoritma fuzzy sugeno untuk menentukan aksi agar kondisi didalam 

kandang tetap stabil. Berdasarkan uraian tersebut peneliti mengusulkan pembuatan 

alat yang berjudul “Implementasi Fuzzy Sugeno Pada Pembuatan Kandang Pintar 

Burung Puyuh Berbasis IoT”. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu 

membantu menyelesaikan permasalahan yang ada pada budidaya perternak burung 

puyuh selama ini. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan di atas, dapat dirumuskan masalah yaitu: 

a. Bagaimana cara merancang alat atau sistem yang dapat memonitoring suhu, 

kelembaban dan gas ammonia kandang burung puyuh? 

b. Bagaimana melakukan pengembangan dan pengujian pada sistem kendali suhu, 

kelembaban dan gas ammonia dengan menggunakan Logika Fuzzy sugeno? 

1.3 Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, adapun tujuan penelitian sebagai 

berikut : 
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a. Merancang dan menghasilkan sebuah alat yang dapat memonitoring suhu, 

kelembaban dan gas ammonia pada kandang burung puyuh secara otomatis 

berbasis internet of things (IoT). 

b. Mengembangkan dan menguji sistem kendali suhu, kelembaban dan gas 

ammonia dengan menggunakan Logika Fuzzy sugeno. 

1.4 Manfaat 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini sebagai berikut : 

a. Manfaat bagi peternak burung puyuh, diharapkan dapat membantu dalam 

budidaya burung puyuh untuk menjaga kestabilan suhu, kelembaban maupun 

gas ammonia, sehingga dapat meminimalisir resiko kematian ataupun stress 

pada burung puyuh yang diakibatkan kurangnya sirkulasi kandang yang kurang 

sesuai. 

b. Manfaat bagi peneliti, dapat menambah pengetahuan dan pengalaman mengenai 

bagaimana cara membuat sebuah alat dengan mengimplementasikan logika fuzzy 

sugeno, serta melakukan pengujian fungsionalitas. 

1.5 Batasan Masalah 

Agar pembahasan dalam skripsi ini tidak terlalu luas dari permasalahan yang 

ada, maka perlu dilakukan pembatasan permasalahan sebagai berikut: 

a. Jenis Sensor yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: 

1) Sensor MQ 135 

2) Sensor DHT 11 

b. Parameter yang digunakan adalah suhu, kelembaban dan gas ammonia 

c. Janis unggas pada penelitian ini adalah burung puyuh  


