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Pemberian pakan dan minum ayam petelur adalah rutinitas penting yang harus dilakukan 
dalam pengelolaan usaha ayam petelur. Namun, pelaksanaan rutinitas ini mengalami beberap 
kendala. Di antaranya yaitu sebagai suatu rutinitas, pemberian pakan yang dilakukan oleh para 
karyawan akan menimbulkan rasa bosan. Terjadinya kontak langsung antara karyawan dengan 
ayam petelur pada setiap harinya juga dapat berdampak buruk bagi kesehatan karyawan, 
contohnya saja terjangkit penyakit flu burung ( H5N1). Bagi pengusaha ayam petelur sendiri, 
biaya yang dikeluarkan untuk membayar upah karyawan sangatlah besar. 

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, maka dibuatlah prototype pemberi pakan dan 
minum untuk ayam petelur. Prototype dibuat dengan menggunakan batang aluminium, hingga 
menyerupai sebuah kandang ayam petelur sistem baterai. Pada prototype digunakan sensor batas 
Limit switch yang dipasang pada kedua ujung tempat pakan ayam, dan sensor elektroda yang 
dipasang pada tempat minum dan tangki cadangan air minum ayam petelur. Prototype ini juga 
menggunakan pompa mini, Solenoid valve dan Stepper motor sebagai aktuatornya. Pompa mini 
berfungsi untuk memompakan air ke dalam tangki cadangan air minum ayam. Solenoid valve 
berfungsi sebagai katup untuk menyumbat atau mengalirkan aliran air menuju tempat minum 
ayam dan Stepper motor berfungsi sebagai penggerak silo kecil untuk menaburkan pakan ayam 
di sepanjang tempat pakan ayam. 

Penyetingan  waktu dilakukan untuk mengatur kerja dari Stepper motor, dalam 
melakukan pemberian pakan dua kali sehari, yaitu pada jam 08.00 dan jam 16.00, yang akan 
berlangsung setiap hari. Setting waktu dilakukan dengan menggunakan tombol setting waktu 
yang telah disediakan. Selanjutnya pengisian tangki cadangan minum ayam diatur oleh instruksi 
sensor elektroda 1 dan 2 terhadap pompa mini. Pada saat sensor 2 terkena air maka pompa mini 
akan aktif dan memompakan air ke dalam tangki  cadangan air minum ayam. Pada saat sensor 2 
terkena air maka pompa mini akan berhenti memompakan air. Pada pengisian tempat mium 
ayam petelur diatur oleh instuksi dari sensor elektroda 3 dan 4. Pada saat ssensor elektroda  tidak 
terkena air, maka katup solenoid akan terbuka sehingga air mengalir ke tempat minum ayam. 
Pada saat ketinggian air telah mencapai sensor elektroda 4, katup solenoid akan menutup dan air 
akan berhenti mengalir.  
 


