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1.  Pendahuluan  

Ayam broiler merupakan salah satu ternak unggas yang cukup potensial di Indonesia. 

Ayam broiler memiliki ciri khas pertumbuhan yang cepat, sebagai penghasil daging 

dengan konversi pakan yang rendah dan siap dipotong pada usia 28-45 hari. Dalam 

beternak ayam broiler yang perlu diperhatikan antara lain pemberian pakan ayam dan 

suhu kandang ayam [1]. Untuk suhu ayam berbeda sesuai dengan umurnya, umur 1 – 7 

hari, suhu ideal kandang 35 derajat celcius, umur 8 – 15 hari, suhu ideal kandang 32,2 

derajat celcius, umur 16 – 23 hari, suhu ideal kandang 29,44 derajat celcius, dan umur 24 – 

30 hari, suhu ideal kandang 26,6 derajat celcius. Ayam dapat bereproduksi secara optimal 

jika faktor-faktor internal dan juga eksternal. Faktor Internal adalah ketika ayam broiler 

tidak mampu mempertahankan suhu tubuhnya yang menyebabkan ayam mereduksi 

produksi panas dengan fisiologi internal atau cara hewan menyesuaikan diri dengan 

lingkungan karena suhu kandang yang terlalu tinggi atau terlalu rendah dalam upaya 

untuk menjaga keseimbangan panas menjadi lebih baik. Suhu kandang dan perubahan 

lingkungan kandang terlalu ekstrem atau cepat berubah-ubah merupakan salah satu 

faktor eksternal yang mempengaruhi produktivitas ayam. Suhu yang terlalu tinggi atau 

terlalu rendah menyebabkan ayam menjadi stres dan mudah terserang penyakit salah 

satunya dehidrasi. Hal tersebut juga mempengaruhi jangka waktu hidup dari ayam 

tersebut [2]. 

Oleh karena telah dibuktikan dari penelitian yang ada sebelumnya suhu merupakan 

faktor paling krusial yang mempengaruhi kualitas hidup ayam, maka penulis dalam 

penelitian merancang alat kandang ayam pintar berbasis IoT. Perancangan alat ini 

memanfaatkan suatu sistem yang dapat mengendalikan suatu sistem elektronika dengan 

terhubung pada mikrokontroler berbasis Internet of Things (IoT). Sebelumnya sudah 

terdapat penelitian serupa, seperti Rancang Bangun Sistem Kontrol Otomatis dan 

Monitoring Suhu Kandang Ayam Menggunakan Aplikasi Thingspeak Berbasis Internet of 

Things (IoT) [2]. Perancangan Sistem Pengaturan Suhu Kandang Ayam Berbasis 

Mikrokontroler [3], Smart Farming untuk Petrnakan Ayam [4]. Berdasarkan penelitian 

serupa yang ada sebelumnya, penulis mengembangkan sistem berbasis Internet of Things 

(IoT) dengan menggunakan platform IoT Antares serta menambah fitur pemberi pakan 

terjadwal dan air minum otomatis. Oleh sebab itu, IoT dapat diimplementasikan dibidang 

peternakan untuk dapat meningkatkan dapat meningkatkan produksi kebutuhan akan 

unggas ayam broiler dan diharapkan dapat mempermudah peternakan ayam broiler. 

2.  Metode 

2.1.  Perancangan Perangkat Keras 

Sistem yang dirancang terdiri Node MCU esp32 sebagai mikrokontroler dan juga 

mengirim data sensor ke Antares. RTC DS3231 digunakan sebagai pewaktu untuk jadwal 

pakan [4], LCD untuk informasi menu umur ayam yang dipilih [5], keypad untuk memilih 

menu yang ditampilkan pada LCD. Blok sensor terdiri dari DHT22 untuk mengetahui suhu 

di dalam kandang di mana digunakan lampu bohlam untuk menaikkan suhu serta kipas 

DC untuk menurunkan suhu di dalam kandang [6]. Berikutnya HC-SR04 dan pompa air 

digunakan untuk memberi minum otomatis [7][8], sebagai katup pemberi pakan 

menggunakan servo [9]. Rancangan sistem ditunjukkan pada diagram blok Gambar 1. 
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Gambar 1. Diagram blok sistem 

Skematik perangkat keras alat ditunjukan pada Gambar 2, di mana skematik terdiri 

dari Servo, Relay, Ultrasonik HC-SR04, Real Time Clock (RTC), LCD, DHT22, Keypad dan 

kapasitor 10uF sebagai pengganti tombol BOOT yang harus ditekan ketika Upload program 

ke Node MCU ESP32. Untuk suply tegangan Node MCU ESP32 yang dibutuhkan adalah 5V 

didapat dari catu daya eksternal. 

 
Gambar 2. Diagram skematik. 

Desain alat ditunjukkan oleh Gambar 3 dan 4. Pada box alat terdapat LCD, Keypad 

matrix dan beberapa lubang yang digunakan untuk sinyal WiFi Node MCU ESP32 dan jalur 

kabel sensor serta suplai tegangan DC seperti Gambar 5. Pada bagian dalam box alat 

terdapat Node MCU ESP32, Relay dan RTC DS3231 seperti Gambar 6, untuk bagian dalam 

kandang seperti pada Gambar 7. 

 
Gambar 3. Desain kandang tampak atas 
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Gambar 4. Desain kandang tampak samping 

    
Gambar 5. Realisasi desain box alat 

 
Gambar 6. Bagian dalam alat 

 
Gambar 7. Realisasi desain kandang 
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2.2.  Perancangan Perangkat Lunak 

Pada Gambar 8 menunjukkan gaftar alir sistem alat bekerja. Proses diawali dengan 

inisialisasi SSID dan password WiFi,  dilanjutkan dengan  pengecekan koneksi WiFi, jika 

ditemukan maka akan berlanjut ke proses Setting port MQTT Server “mqtt.antares.id”, 

selanjutnya pengecekan koneksi ke MQTT Server Antares hingga berhasil terhubung. 

Proses berikutnya adalah pemilihan umur ayam yang dimasukkan ke dalam kandang. 

Umur ayam yang tersedia ada 4, umur 1-7 hari, umur 8-15 hari, umur 16-23 hari dan umur 

24-30 hari. 

 

 
Gambar 8. Gaftar alir 

Setelah memilih umur ayam, sensor DHT22 mulai mendeteksi suhu di dalam kandang. 

Jika suhu di dalam kandang di bawah suhu ideal sesuai dengan umur ayam yang dipilih, 

maka Relay lampu akan berlogika “LOW” lampu menyala dan Relay kipas DC akan tetap 

berlogika “HIGH” yang berarti kipas tidak menyala. Lampu akan mati jika suhu kandang 

sudah mencapai titik idealnya atau melebihi dan Relay lampu berlogika “HIGH”, 

sedangkan Relay kipas berlogika “LOW” kipas menyala. 

Pemberian air minum otomatis digunakan pompa air dc 5V dan sensor HC-SR04. Cara 

kerjanya dimulai dengan sensor HC-SR04 mendeteksi jarak antara permukaan air minum 

dengan sensor. Jika sensor HC-SR04 mendeteksi jarak antara permukaan air minum dan 

sensor lebih dari 5 cm, maka sensor akan memicu Relay pompa air yang semula berlogika 

“HIGH” menjadi “LOW” atau menyala. Relay pompa air akan berlogika “HIGH” atau tidak 

menyala jika sensor HC-SR04 mendeteksi jarak antara permukaan air minum dan sensor 5 

cm. 

Pemberian pakan terjadi ketika jam untuk pemberian pakan yang ditentukan telah 

tercapai. Untuk menentukan jam jadwal pemberian pakan digunakan RTC DS3231 dan 
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sebagai katub wadah pakan menggunakan motor servo.  Waktu pemberian pakan yang 

ditentukan adalah pada pagi dan sore hari. Ketika waktu yang telah ditentukan tercapai, 

maka motor servo akan terbuka ke posisi 90 derajat selama 1 detik dan akan menutup 

kembali ke posisi 0 derajat. Setelah semua itu, data dari sensor akan diproses ESP32 untuk 

selanjutnya dikirim ke Antares yang berikutnya dapat digunakan untuk monitoring. 

2.3.  Tampilan Antares 

Gambar 9 dan 10 adalah tampilan monitoring Antares. Data yang ditampilkan antara 

lain adalah dari sensor DHT22 untuk suhu, sensor HC-SR04 untuk ketersediaan air minum 

serta RTC untuk ketersediaan pakan. 

 
Gambar 9. Tampilan Antares 

 
Gambar 10. Tampilan monitoring 

Pada web Antares yang digunakan untuk monitoring, proses diawali dengan user 

melakukan login dengan menggunakan email dan password yang sebelumnya telah 
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didaftarkan di Antares. Setelah login berhasil maka pengguna akan memasuki halaman 

home/overview dan user dapat mengakses halaman yang ada pada Antares. Aktivitas 

pengguna dapat dilihat melalui user activity pada Gambar 11. 

 
 Gambar 11. User activity 

3.  Hasil dan Pembahasan 

3.1.   Pengujian Menaikkan dan Menurunkan Suhu Kandang 

Proses menaikkan suhu berlangsung sesuai dengan umur ayam yang dimasukkan ke 

dalam kandang. Umur yang terdapat pada alat adalah umur 1 – 7 hari, suhu ideal kandang 

35 derajat celcius, umur 8 – 15 hari, suhu ideal kandang 32,2 derajat celcius, umur 16 – 23 

hari, suhu ideal kandang 29,44 derajat celcius, dan umur 24 – 30 hari, suhu ideal kandang 

26,6 derajat celcius. Sebagai penghangat kandang atau untuk menaikkan suhu kandang 

digunakan lampu pijar kuning 5 watt, dan menggunakan kipas DC 2 buah di setiap 

kandang. Kipas dc dipasang dengan satu untuk menarik udara dari luar kandang dan 

sisanya untuk mengeluarkan udara dari dalam kandang. Untuk hasil dari pengujian kipas 

dc dan lampu pijar kuning ditunjukkan pada gambar 12 dan 13, realisasi pengujian 

ditunjukkan pada Gambar 14. 
Tabel 1. Pengujian suhu 

No Umur dan Suhu Suhu Ideal Lampu Kipas 

1.  

Umur 1-7 (35,0 C) 

 <35  Menyala Mati 

35 Mati Mati 

>35 Mati Menyala 

2. 

Umur 8-15 (32,2 C) 

 <32,2  Menyala Mati 

32,2 Mati Mati 

>32,2 Mati Menyala 

Umur 16-23 (29,44 C) 
<29,44   Menyala Mati 

29,44 Mati Mati 
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3. 
>29,44  Mati Menyala 

4. 

Umur 24-30 (26,6 C) 

 <26,6  Menyala Mati 

26,6 Mati Mati 

>26,6 Mati Menyala 

 
Gambar 12. Grafik pengujian kipas dc untuk menurunkan suhu didalam kandang 

 
Gambar 13. Grafik pengujian lampu pijar kuning untuk menaikkan suhu didalam kandang 

 
Gambar 14. Foto pengujian suhu 

 

3.2.     Pengujian Pemberi Pakan Terjadwal dan Motor Servo Sebagai Katub 

Pemberian pakan secara terjadwal menggunakan RTC DS3231 sebagai timer dan motor 

servo untuk membuka atau menutup katub pemberi pakan seperti pada Gambar 15 dapat 
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berjalan, serta dapat mengirimkan data ke Antares seperti Gambar 16, Gambar 17, Gambar 

18, Gambar 19, Gambar 20 dan Gambar 21. Pakan yang diberikan adalah pada pagi dan 

sore hari. Pada pengujian pemberian pakan terjadwal terjadi perbedaan antara waktu RTC 

dengan waktu yang tercantum pada Antares. Perbedaan ini disebabkan karena ketika 

upload kode program ke mikrokontroler Node MCU ESP32 memerlukan waktu yang cukup 

lama. 

Tabel 2. Pengujian pakan terjadwal dan motor servo. 

No. Jadwal Pakan Servo 

1. Pakan pagi  

2. Pakan sore  

 

   

Gambar 15. Foto saat pengujian 

 

 

Gambar 16. Tampilan monitoring pakan pagi kandang 1 
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Gambar 17. Tampilan monitoring pakan sore kandang 1 

 

 

Gambar 18. Tampilan monitoring pakan pagi kandang 2 

 

Gambar 19. Tampilan monitoring pakan sore kandang 2 

 

Gambar 20. Tampilan monitoring pakan pagi kandang 3 
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Gambar 21. Tampilan monitoring pakan sore kandang 3 

3.3.     Pengujian Pemberian Minum Otomatis 

Pemberian minum secara otomatis menggunakan pompa DC dan sensor ultrasonik 

HC-SR04. Ketika permukaan air minum dan sensor ultrasonik memiliki jarak lebih dari 5 

cm, maka pompa dc akan mengisi kembali air minum. Pompa DC akan berhenti memberi 

air minum ketika jarak permukaan air minum dan sensor ultrasonik mencapai 5 cm seperti 

pada Gambar 22. 

Tabel 3. Pengujian pemberian minum otomatis. 

No. Jarak Ultrasonik dengan Permukaan 

Air 

Pompa Air DC 

1. 5 cm Mati 

2. >5cm Menyala 

 

 
Gambar 22. Foto pemberian air minum 

3.4.     Pengujian Pengiriman Data ke Antares 

Data yang dikirimkan dari alat ke antares ada tiga, yaitu suhu, jarak dari sensor HC-

SR04 dan jadwal pakan. Data sensor HC-SR04 akan diolah menjadi ketersediaan air minum 

di kandang. Sebelum diteruskan ke antares data dari setiap sensor akan diproses terlebih 

dahulu di mikrokontroler yang kemudian dikirimkan ke antares menggunakan protokol 

MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) yang kemudian hasilnya dapat digunakan 
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user untuk monitoring seperti pada Gambar 23.. Hasil dari pengujian pengiriman data ke 

antares berhasil dilakukan, alat berhasil mengirimkan data status pakan,nilai suhu 

didalam kandang dan ketersediaan air minum ke antares. 

 
Gambar 23. Data monitoring 

3.5.     Pengujian Antares 

Pengujian pada Antares yang dilakukan ada dua tahap, yaitu pengujian email dan 

password. Pada pengujian pertama adalah login email menggunakan email yang tidak 

terdaftar ditunjukkan Gambar 24 hasilnya user tidak dapat login. Pengujian kedua adalah 

pengujian login menggunakan password yang salah dan hasilnya adalah user tidak dapat 

login seperti pada Gambar 25, karena untuk dapat  login harus memenuhi syarat yaitu 

menggunakan email dan password yang benar atau sudah terdaftar ketika melakukan 

registrasi diawal pembuatan akun antares. 

 
Gambar 24. Email user tidak terdaftar 
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Gambar 25. User salah memasukkan password 

Pengujian selanjutnya adalah pengujian data dari sensor pada halaman monitoring 

Antares. Data sensor HC-SR04 pada antares telah diubah menjadi ketersediaan air minum. 

Ketika jarak antara air minum dan sensor mencapai 5 cm maka yang ditampilkan di 

Antares adalah “air minum masih ada”, untuk ketinggian lebih dari 5 cm pompa air akan 

menyala dan pada antares akan keluar pemberitahuan“air minum hampir habis” seperti 

pada Gambar 26 telah berhasil dilakuan. Terdapat bagian yang krusial yaitu penempatan 

sensor dan wadah minum, jika sensor pada posisi miring atau letak dari sensor tidak tepat 

karena letaknya terlalu diatas tengah wadah minum ketika ayam minum sensor akan 

terhalang oleh ayam tersebut sehingga hasil pembacaan sensor menjadi tidak akurat. Oleh 

karena itu penulis meletakkan wadah minum di tepi kandang dan letak sensor ditepi 

kandang diatas wadah minum untuk mendapatkan hasil pembacaan sensor yang akurat. 

Data status pakan adalah dari jadwal pakan dan motor servo sebagai penggerak katup 

wadah pakan ketika waktu jadwal pakan pagi atau sore tercapai, motor sevo akan terbuka 

dan secara bersamaan pemberitahuan status pakan “pakan pagi atau pakan sore”. 

Kemudian motor servo akan menutup katup wadah pakan kembali dan mengirim 

pemberitahuan status pakan berubah menjadi “Belum pakan”ke antares. Terdapat 

perbedaan waktu data dari sensor setiap kandang yang tertampil pada anatares, hal ini 

terjadi karena membutuhkan waktu yang cukup lama ketika upload kode program ke 

setiap alat yang ada. Akan tetapi hasilnya data status pakan berhasil dikirimkan ke antares 

ketika waktu jadwal pakan tercapai. Untuk data nilai suhu dari sensor DHT22 berhasil 

dikirimkan ke antares, data yang dikirimkan ke antares adalah nilai suhu dari pembacaan 

sensor DHT22. 
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Gambar 26. Halaman monitoring 

4.  Kesimpulan dan Saran 

Dari pengujian alat yang telah dilakukan didapatkan beberapa kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Alat dapat menyesuaikan suhu didalam kandang supaya sesuai dengan suhu 

ideal untuk umur ayam yang dimasukkan kedalam kandang. Kondisi suhu 

didalam kandang berhasil dikirimkan ke antares sehingga user dapat 

mengetahui informasi mengenai kondisi suhu didalam kandang. 

2. Air minum dapat mengisi dan berhenti mengisi otomatis ketika batas jarak 

antara permukaan air minum dan sensor kurang atau melebihi dari batas 

yang ditentukan yaitu sebesar 5cm, serta berhasil mengirimkan data 

ketersediaan air minum didalam kandang ke antares.  

3. Pemberian pakan ayam terjadwal dapat berjalan sesuai perencanaan dan 

berhasil mengirimkan data mengenai status pakan ke antares, terdapat 

bagian krusial yaitu penyesuaian antara jam yang telah ditentukan untuk 

pemberian pakan dengan waktu untuk upload program. Karena ketika upload 

program ke mikrokontroler membutuhkan waktu yang cukup lama.  
4. Motor servo sebagai katup dapat berfungsi dengan baik yaitu dapat 

membuka dan menutup katup pemberi pakan.  

5. Semua data yang diperlukan dari sensor berhasil dikirim ke Antares dan 

dapat digunakan user untuk melakukan monitoring. 

Beberapa saran dari penulis untuk peneltian kedepanya : 

1. Jika menggunakan satu sumber tegangan atau power suply untuk lebih dari 

satu alat, dapat ditambahkan saklar sebelum sumber tegangan tersambung 

ke alat yang berada disetiap kandang, hal ini untuk dapat mematikan alat 

yang tidak digunakan karena kandang tidak di isi ayam. 
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