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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Teknologi dewasa ini semakin berkembang, sehingga banyak peralatan 

atau mesin yang diciptakan untuk mempermudah pekerjaan orang yang 

mempunyai banyak kesibukan, diataranya adalah alat untuk memberi makanan 

pada hewan peliharaan. Kucing merupakan salah satu hewan peliharaan yang 

banyak disukai oleh banyak orang karena kucing sendiri terkenal dengan 

kelucuan dan sifatnya manjanya. Sama seperti hewan peliharaan lainnya kucing 

membutuhkan makan dan minum yang harus diberikan oleh pemilik secara 

rutin  dua sampai tiga kali dalam sehari. 

Semakin padatnya aktifitas masyarakat pada saat ini membuat 

masyarakat banyak mencari kemudahan dalam berbagai hal karena terbatasnya 

waktu yang dimiliki. Bagi orang – orang dengan aktifitas padat tentunya 

kegiatan memelihara hewan peliharaan seperti kucing menjadi sangat susah 

karena terbatasnya waktu dan  padatnya  aktifitas  karena  tidak  dapat  setiap  

saat  menjaga  peliharaannya. Memelihara hewan peliharaan dirumah 

membutuhkan banyak waktu dan tenaga. Namun, dengan kesibukan lain yang 

bertambah para pecinta hewan peliharaan kadang lalai atau lupa dalam 

mengurus hewan peliharaan meraka, padahal hewan peliharaan yang tidak 

mendapatkan makanan akan menjadi kurus, liar dan bahkan sakit. 

Masalah ini membuat banyak orang menjadi ragu-ragu untuk 

memelihara hewan peliharaan di rumah. Untuk mengatasi masalah ini maka 

diciptakanlah alat yang akan membantu para pecinta hewan peliharaan. Alat ini 

digunakan untuk dapat memberikan makanan kepada hewan peliharaan dari 

jarak yang jauh maka sehingga dapat mengeluarkan makanan hewan peliharaan 

meskipun pemilik hewan peliharaan tidak berada dirumah, dan juga sensor akan 

mendeteksi tingkat persediaan makanan yang nantinya informasi ini akan 
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dikirimkan ke pemilik alat ini. Dengan perangkat arduino yang terpasang, maka 

para pecinta hewan peliharaan dapat mengetahui persedianaan makan akan 

habis. 

Perancangan alat Automotic cat feeders dengan Mikrokontroler Arduino 

ini dibuat untuk memudahkan para pemelihara kucing yang memiliki aktifitas 

padat agar hewan peliharaannya tetap bisa  mendapatkan  asupan  makanan  

meskipun  pemilik  hewan peliharaan tersebut dalam suatu aktifitas atau sedang 

diluar rumah. Dengan menggunakan Mikrokontroler Arduino ini digunakan 

sebagai alat pengontrol utama yang dapat menggerakan  motor servo sehingga 

motor servo akan membuka wadah makanan dapat dan dapat memberikan 

informasi bila persedian makanan kucing hampir habis Dengan menggunakan 

alat ini maka kucing peliharaan akan tetap mendapatkan asupan makanan ketika 

pemelihara tidak sedang berada didalam rumah sekalipun 

Berdasarkan uraian permasalahan diatas maka penulis membuat skripsi 

dengan judul : "Automatic Cats Feeders berbasis mikrokontroler arduino” 

fungsi dari alat ini adalah dapat menyediakan makanan kucing dari jarak yang 

jauh sesuai keinginan pemilik hewan peliharaan dan  memberi tahu informasi 

makan akan habis kepada pemilik hewan peliahraan berupa Short Message 

(sms). 

 

1.2 Rumusan Maslah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka 

timbul rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu “Bagaimana membangun suatu 

sistem aplikasi yang dapat menyediakan makanan kucing dari jarak yang jauh 

dan dapat memberikan informasi bila persediaan makanan hewan hampir habis 

bila pemilik hewan peliharaan sedang tidak ada di rumah atau sedang 

mealakukan aktifitas, sehingga pemilik pemeliharan dapat merasa tenang bila 

meninggalkan peliharaan di rumah sendirian  
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1.3 Batasan Masalah 

 Untuk memberikan ketegasan dalam batasan masalah cakupan penelitian 

ini, perlu ditetapkan batasan penelitian sebagai berikut : 

1. Menggunakan motor servo  untuk membuka tutup pada wadah. 

2. Sensor yang dipakai untuk mendeteksi isi tabung adalah sensor 

infrared. 

3. GSM Shield untuk mengirim dan menerima informasi data berupa 

short message kepada pemilik. 

4. Perangkat lunak untuk mengendalikan kerja alat dengan bahasa C. 

5. Pangan kucing berupa sereal kucing. 

6. Menggunakan handphone / smartphone dalam memberi perintah atau 

menerima informasi. 

7. Alat ini hanya dgunakan untuk kalangan ekonomi menengah ke atas. 

8. Menggunakan batere sebagai daya penggerak servo 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

            Tujuan penelitian ini adalah membangun sistem yang mempermudah 

pemilik hewan dalam menyediakan makanan pada hewan peliharaan yang 

dilengkapi dengan fasilitas  mikrokontroler yang mampu memberi makanan 

dari jarak yang jauh dan mengirimkan informasi keadaan persediaan makanan 

bila makanan hampir habis, sehingga pemilik peliharaan dapat merasa aman 

bila meninggalkan hewan peliharaan di rumah sendirian. 

 

1.5 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah 

sebagai berikut : 
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a. Studi literature 

Studi literatur dilakukan dengan mencari dan memahami bahan-

bahan yang terkait dengan pembuatan aplikasi Automatic Cats 

Feeders berbasis mikrokontroler 

b. Analisis masalah 

Pada tahap ini dilakukan untuk mengetahuai masalah yang sedang 

terjadi pada sistem lama atau sistem yang sedang berjalan. Analisis 

masalah dilakukan dengan melakukan pengamatan. Tahapan analisis 

masalah dilakukan dengan tahapan berikut : 

1) Penyelesaian masalah 

Pada tahap ini memberikan solusi dari permasalahan yang di 

hadapi. 

2) Identifikasi Kebutuhan 

Pada tahap ini melakukan peninjauan untuk apa saja yang 

diperlukan. 

3) Analisis kebutuhan 

Berdasarkan analisis masalah pada tahap ini menjelaskan apa 

saja yang harus di lakukan. 

4) Analisis Kebutuhan Perangkat Keras 

Menganalisa apa saja perangkat keras yang diperlukan. 

5) Analisis Kebutuhan Perangkat lunak 

Menganalisa apa saja perangkat lunak yang dibutuhkan untuk 

mebuat sistem ini. 

6) Analisis sistem berjalan dengan activity 
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Pada tahap ini dilakukan untuk mengetahui sistem atau proses 

yang sedang berjalan sekarang, digambarkan dalam activity 

diagram. 

7) Analisis Kelayakan Sistem 

Pada tahap ini menjelaskan sistem yang dibuat layak atau tidak 

untuk digunakan. 

8) Analisis Kelayakan Teknik 

Pada tahap ini apakah sistem yang akan di buat memenuhi syarat 

aspek teknologi yang cukup baik. 

c. Perancangan sistem 

Dari analisa yang dilakukan selanjutnya dibuat rancangan 

untuk membangun sistem. Rancangan Automatic Cats Feeders 

Tahapan yang dilakukan dalam perancangan sistem : 

1) Analisis sistem Automatic Cats Feeders pada hewan 

peliharaan  dengan activity diagram Pada tahap ini 

bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses sistem yang 

baru bekerja, digambarkan dalam activity diagram. 

2) Perancangan Sistem Kerja 

Pada Tahap ini menjelaskan perancangan sistem kerja 

sistem yang akan di buat. 

3) Perancangan Perangkat Keras 

Pada tahap ini akan memberikan gambaran rangkaian 

sistem  yang akan digunakan apa saja. 

d. Implementasi 

Implementsi merupakan tahap akhir dalam pembuatan sistem 

yang dengan menginstalasi semua komponen rancangan perangkat 

keras dan perangkat lunak agar siap untuk di operasikan dan 

digunakan. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam laporan ini dibagi menjadi beberapa bab, dengan 

pokok pembahasan sebagi berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini diuraikan gambaran umum tentang latar belakang pemilihan 

topik skripsi, ruang lingkup analisis dan perancangan, tujuan dan 

metodologi yang digunakan dalam penulisan skripsi, serta 

sistematika penulisan yang merupakan keterangan masing – masing 

bab secara ringkas dan bersifat deskriptif 

BAB II LANDASAN TEORI 

 Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang menguraikan teori-

teori yang mendukung judul, dan mendasari pembahasan secara 

detail.  

BAB III PEMODELAN PROYEK 

 Bab ini menjelaskan isi dari PEP (Project Execution Plan) seperti 

objective proyek, identifikasi stakeholder, identifikasi deliveriables, 

penjadwalan proyek, RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan tim 

proyek. 

BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

 Bab ini menjelaskan tentang aplikasi atau program yang dibuat, 

baik itu mengenai analisis sistem, perancangan sistem, paparan 

implementasi dan hasil uji coba program. 

BAB V PENUTUP 

 Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran berdasarkan 

pada Laporan skripsi yang telah dikerjakan. Saran diperlukan 

sebagai upaya untuk mengembangkan sistem Automatic Cats 

Feeders  berbasis mikrokontroler 
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