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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 Dalam evaluasi dari hasil pengujian menggunakan sensor LM35 sebagai 

pendeteksi suhu pada kandang brooding ayam dan menggunakan system FLC 

(Fuzzy Logic Control) pada aktuator lampu pemanas dan fan pada kandang 

brooding ada  beberapa hal yang bisa disimpulkan sebagai berikut : 

1. Pengujian akhir dilakukan pada tempat berbeda yaitu pada ruang terbuka dan 

tertutup sebanyak 30 kali dengan setpoint 32ᴼC terdapat beberapa kegagalan 

suhu tidak mencapai setting point yang ditentukan dari keypad sebagai input 

suhu dengan metode Fuzzy Sugeno. Untuk batas atas dan batas bawah selisih 

error ± 3°C, selisih waktu yang dibutuhkan kurang dari 4 menit. Dengan rata-

rata error pada keseluruhan pengujian pertama 0,76 dan keseluruhan pengujian 

kedua 0,56 derajat error. Pengujian keseluruhan selama 24 jam dalam 30 data 

pengujian di dapatkan dengan rata-rata error 1,4 derajat error. 

2. Pengujian ini di uji pada masing – masing setiap komponen seperti micro SD, 

keypad, perbandingan sensor LM35, LCD, aktuator lampu pemanas dan fan. 

Serta pola perilaku DOC di kandang brooding. 

3. Pengujian di lakukan pada obyek ayam kampung berusia rentang 0 - 1 Minggu 

dari mulai tetas telur sebanyak 17 ekor dengan pemantau selama 2 minggu pada 

setpoint suhu ±32°C, menggunakan 2 aktuator lampu bohlam 75 Watt dan fan 

12 VDC 
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5.2 Saran 

 Untuk mengembangkan penelitian ini dari keseluruhan desain maupun 

sistem maka penulis memberikan saran sebagai berikut 

1. Membuat desain  yang minimalis dalam tata ruangan dengan sedikit aktuator 

tapi bisa optimal dalam penurunan suhu dan menaikan suhu ruangan 

2. Menggunakan aktuator seperti lampu pemanas untuk mengatur intensitas cahaya 

lampu pemanas agar bisa menyesuaikan kebutuhan pemanas menaikan suhu dan 

fan sebagai sirkulasi udara agar tidak terjadi pemanasan berlebihan.  

3. Kutuk ayam DOC (day old chick) sebaiknya dimasukkan kandang brooding 

berusia sekitar 0-1 minggu. maksimal 20 - 30 ekor pada kandang berukuran 

PxLxT 100 cm x 45 cm x 55 cm dilapisi menggunakan tirai atau plastik sebagai 

penghangat agar udara dari luar tidak langsung masuk kedalam kandang. 

4. Jenis Lampu yang digunakan adalah lampu pijar 75 Watt Untuk menghangatkan 

dan anak ayam yang baru menetas maka lampu pijar merupakan jenis lampu 

yang paling cocok untuk digunakan. 


