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ABSTRACT
In the field of animal husbandry for selecting eggs by quality is still using manual methods. If the egg looks
bright, fresh or means conditions are still good. Conversely, if the eggs are diterawang was dark, it can be
ascertained rotten eggs or less good. The egg penerawangan takes a long time, because it detects the eggs in
one by one, and sometimes missed because of the limitations of the sense of sight when tired. The result
would be fatal. This is what makes why it is not easy to get the eggs with good quality. To overcome this
problem, the authors intend to make an egg-based detection device microcontroller PIC16F84 that simplify
and accelerate time sorting eggs. Use LDR sensor to read the conditions of eggs. If the eggs are good then
the green LED turns on and vice versa if the egg is bad then the red LED will light up.
Keywords : PIC16F84 Microcontroller, LDR and LED.

I. Latar Belakang
Manusia selalu berusaha untuk
menciptakan sesuatu yang dapat meringankan
aktifitasnya dengan memanfaatkan teknologi
yang terbaru, karena dengan teknologi
menjadikan segala sesuatu yang dilakukan
menjadi lebih mudah. Hal ini yang
mendorong perkembangan teknologi yang
telah banyak menghasilkan alat sebagai
piranti untuk mempermudah kegiatan manusia
bahkan menggantikan peran manusia dalam
suatu fungsi tertentu. Adanya teknologi yang
berkembang saat ini membuat manusia ingin
melakukan sesuatunya dengan mudah. salah
satunya tak lepas dari itu, bidang peternakan
juga amat sangat membutuhkan kemajuan
teknologi
guna
untuk
membantu
kelancarannya.
Dalam bidang peternakan dilihat dari
proses penyortiran telur yang dilakukan oleh
peternak atau penjual, untuk menyeleksi telur
berdasarkan kualitasnya masih menggunakan
metode manual. Penyortiran yang sering
dilakukan peternak dan penjual adalah dengan
cara menerawang telur menggunakan sinar
matahari atau lampu senter. Apabila telur
tampak terang, berarti kondisinya masih segar
atau baik. Sebaliknya, jika telur yang
diterawang itu gelap, dapat dipastikan telur
sudah busuk atau kurang baik. Penerawangan
telur tersebut memerlukan waktu cukup lama,
karena mendeteksi telur secara satu persatu,
dan terkadang meleset karena faktor
keterbatasan indra penglihatan ketika lelah.
Akibatnya tentu sangat fatal. Inilah yang

membuat mengapa tidak mudah untuk
mendapatkan telur dengan kualitasnya baik.
Untuk alasan kepercayaan pada
pembeli, maka diperlukan suatu rangkaian
peralatan elektronika dengan menggunakan
mikrokontroler. Mikrokontroler adalah sebuah
sistem mikroprosesor dimana didalamnya
sudah terdapat CPU, ROM, RAM, I/O dan
peralatan internal lainnya yang sudah saling
terhubung dan terorganisasi (teralamati)
dengan baik oleh pabrik pembuatannya dan
dikemas dalam satu chip yang siap dipakai.
(Winoto, 2010, h.3)
Kegunaan mikrokontroler pada alat
ini adalah untuk mendeteksi telur yang baik
dan telur yang jelek, kemudian hasilnya akan
terlihat di display Led.
Berdasarkan dari latar belakang di atas,
maka penulis tertarik untuk membuat sebuah
“Alat
Pendeteksi
Telur
Berbasis
Mikrokontroler
PIC16F84”
yang
mempermudah dan mempercepat waktu
penyortiran telur.
II. TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Hasil Penelitian Terdahulu
Penelitian yang telah dilakukan oleh
Mochammad Hamdani (2013) yang berjudul “
Alat Pendeteksi Telur Menggunakan Sensor
Cahaya dan Bahasa C”. Alat deteksi
menggunakan sensor LDR (Light Dependent
Resistor), LCD (Liquid Crystal Display) dan
Mikrokontroler ATmega 8 sebagai prosesor.
Hasil kinerja perangkat ini untuk mendeteksi
telur kurang lebih 2 detik / item dengan
akurasi 87%. Hasil kinerja perangkat ini
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berpengaruh dari telur ayam kondisi yang
akan terdeteksi. (Hamdani,2013)
Penelitian yang telah dilakukan oleh
Sulistyo Rahardi (2013) yang berjudul
“Detektor Kondisi Kelayakan Pada Telur
Ayam Kampung Dengan Menggunakan Fuzzy
Logic”.
Pada
alat
ini,
digunakan
Mikrokontroler ATMega16. Kondisi dari telur
ayam yang diproses dengan menggunakan
metode Fuzzy Logic. Dari dua parameter yang
dapat menentukan kondisi telur yaitu
kecerahan kuning telur dan juga berat telur
dapat dijadikan sebagai masukan dari proses
Fuzzy Logic dengan menggunakan sensor
LDR sebagai kecerahan dan juga sensor FSR
sebagai pendeteksi berat telur. Sehingga dari
proses rule pada fuzzy akan didapatkan hasil
yang dapat menentukan kondisi dari telur
ayam tersebut. Dari penelitian yang
didapatkan masih terdapat nilai error pada
pendeteksian namun dapat disimpulkan bahwa
system
alat
dapat
bekerja
dengan
menggunakan Fuzzy Logic. (Rahardi,2013)
Penelitian yang telah dilakukan oleh
Raditya Akbar (2013) yang berjudul.
“Pendeteksi
Embrio
Dalam
telur
Menggunakan Metode Image Processing”
Pada alat ini, digunakan Mikrokontroler
ATMega16 untuk memilah-milah telur yang
dianggap layak untuk menjadi bibit ternak,
dipasarkan, maupun dibuang. Dengan
Pendeteksi Embrio Dalam Telur yang
menggunakan metode pengolahan citra dan
diintegrasikan
dengan
sebuah
system
mikrokontroller, alat ini dapat membedakan
telur yang telah dibuahi atau belum maupun
telur yang telah rusak. (Akbar,2013)

lebih tergantung pada zat-zat makanan telur
sampai beberapa saat setelah menetas
daripada bayi mamalia yang sudah bisa
bergantung pada zat-zat makanan susu
induknya disamping juga mempunyai zat-zat
makanan dalam hati dan jaringan tubuh yang
lain. (Sudaryani, 2006)
Dalam membeli telur ayam, telur
bebek, dan telur lainnya perlu memperhatikan
cara pemilihan telur yang berkualitas baik.
Beberapa kriteria telur dengan kualitas baik
diantaranya:
a. Kondisi cangkang telur tidak retak.
b. Ukuran telur tidak terlalu kecil dan tidak
terlalu besar.
c. Warna telur tidak pucat atau terlalu gelap.
d. Tekstur kulit telur halus mulus dan tidak
kasar.
e. Tenggelam didalam air jika dimasukkan
didalam air tidak terapung.
f. Apabila diteropong terlihat jernih dan
kuning telur ada ditengah telur.
g. Baunya normal tidak berbau busuk.
h. Bentuk lonjong telur normal tidak bulat
dan tidak ceper sekali. (Sudaryani, 2006)
Telur yang berkualitas jelek /telah
lama disimpan bermutu rendah yaitu :
a. Dengan ciri bagian kuning telur tidak lagi
tepat berada di tengah bahkan kuning telur
sudah pecah.
b. Berbau busuk jika kulit telur retak.
c. Apabila diteropong terlihat gelap atau
tidak cerah.
d. Jika dimasukkan didalam air telur
terapung.
e. Jika dikocok telur akan berbunyi.
(Sudaryani, 2006, h. 15)

2.2. Telur

2.3.

Telur merupakan hasil sekresi organ
reproduksi ternak unggas yang berguna untuk
meneruskan kehidupan perkembangbiakan.
Oleh karenanya telur merupakan mata rantai
yang esensial dalam siklus reproduksi
kehidupan hewan. Oleh karena itu telur
bangsa burung lebih besar daripada telur
mamalia karena telur burung harus
mengandung makanan untuk perkembangan
embrio yang tidak berada di dalam tubuh
induknya. Hal ini berbeda dengan kebanyakan
mamalia yang perkembangan embrionalnya
terjadi di dalam tubuh induk dan mendapatkan
makanan langsung dari induknya setelah
implantasi sampai siap lahir. Embrio burung

Sensor Cahaya LDR
Sensor
Cahaya
LDR
(Light
Dependent Resistor) adalah salah satu jenis
resistor yang dapat mengalami perubahan
resistansinya apabila mengalami perubahan
penerimaan cahaya. Besarnya nilai hambatan
pada Sensor Cahaya LDR (Light Dependent
Resistor) tergantung pada besar kecilnya
cahaya yang diterima oleh LDR itu sendiri.
LDR sering disebut dengan alat atau sensor
yang berupa resistor yang peka terhadap
cahaya. Biasanya LDR terbuat dari cadmium
sulfida yaitu merupakan bahan semikonduktor
yang resistansnya berupah-ubah menurut
banyaknya cahaya (sinar) yang mengenainya.
Resistansi LDR pada tempat yang gelap
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III. METODOLOGI PENELITIAN
3.1. Alat Dan Bahan
Untuk membangun sistem ini penulis
membutuhkan alat sebagai berikut : Bor
Listrik, Gergaji Besi, Tang, Multimeter,
Solder, Obeng. Bahan yang dibutuhkan antara
lain PCB (Printed Circuit Board), Kabel,
Timah (tenol), Komponen elektronika
(Resistor,
Kapasitor,
Dioda,
Trafo,
Mikrokontroler PIC16F84, IC 7805, LDR,
LED), Software di komputer (MPLAB).
3.2. Analisa Sistem
Analisia sistem adalah penguraian dari suatu
sistem informasi yang utuh ke dalam bagianbagian komponennya dengan maksud untuk
mengidentifikasikan
dan
mengevaluasi
permasalahan-permasalahan,
hambatanhambatan yang terjadi dan kebutuhan yang
diharapkan
sehingga
dapat
diusulkan
perbaikan-perbaikannya.

3.3. Diagram Blok

Gambar 1 Diagram Blok Alat
Penjelasan dari gambar 1 adalah
sebagai berikut. Sensor telur mendeteksi
kondisi dari telur apakah masih baik atau
sudah tidak baik. Keluaran dari sensor telur
kemudian dihubungkan ke mikrokontroler
PIC16F84.Tombol proses digunakan memulai
proses pengolahan data oleh mikrokontroler
PIC16F84.
Hasil pemrosesan data oleh
mikrokontroler PIC16F84 kemudian ditampikan ke display led yang menggambarkan
kondisi dari telur.
3.4. Rangkaian Sensor Telur
+5V

100k

10k
1k

Telur A

biasanya mencapai sekitar 10 MΩ, dan
ditempat terang LDR mempunyai resistansi
yang turun menjadi sekitar 150 Ω. Seperti
halnya resistor konvensional, pemasangan
LDR dalam suatu rangkaian sama persis
seperti pemasangan resistor biasa.

4k7
LDR

10k

Tabel 1 Tabel Analisa Sistem

Pekerjaan yang
dilakukan kurang
efektif karena
dilakukan dengan
manual.

Sistem Baru yang
diharapkan

100k

10k

o
+
Vcc
+
o

o
+
Gnd
+
o

4k7

Pekerjaan yang
dilakukan lebih efektif
karena dibantu dengan
sistem kerja alat.

C828
14
13
12
11
10
9
8
C828
Telur B

Telur B

Sistem Lama

Telur A

LM324
1
2
3
4
5
6
7

LDR

10k

1k
+5V

Gambar 2 Rangkaian Sensor Telur
Rata-rata waktu
pekerjaan banyak
yang tertunda karena
kurangnya respons
untuk menanggapi
pekerjaan.

Waktu tidak efisien
karena hanya bisa
dilakukan dengan cara
menerawangan
telur
satu persatu sehingga
membutuhkan waktu
yang lama.

Rata-rata waktu
pekerjaan mengalami
peningkatan respons
untuk menanggapi
pekerjaan yang
tertunda karena selalu
diingatkan dalam
sebuah alur proses.
Waktu lebih efisien
karena bisa dilakukan
dengan
cara
memasukkan
telur
kedalam alat dan
hasilnya
akan
langsung terlihat.

Komponen utama dari sensor telur
adalah sumber cahaya dan sensor cahaya.
Sumber cahaya dihasilkan oleh komponen
LED dan sensor cahaya menggunakan LDR.
Karakteristik dari LDR adalah jika intensitas
cahaya yang diterima semakin bertambah
maka nilai hambatan dari LDR akan semakin
berkurang. Penguat operasional (Op-Amp) seri
LM324 digunakan sebagai pembanding
tegangan yang selanjutnya dihubungkan ke
mikrokontroler PIC16F84.
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3.5. Rangkaian Keseluruhan
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Gambar 5 Pengukuran Sensor Telur Baik
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Tabel 2. Hasil pengujian Sensor Telur
Gambar 3. Rangkaian Keseluruhan
3.6. Diagram Alir Sistem

Kondisi telur

Hasil

Baik

4,75 Volt

Jelek

0,01 Volt

Berdasar dari tabel diatas, nilai tegangan
keluaran dari rangkain sensor telur adalah
tinggi jika telur yang diuji dalam kondisi baik.
Jika kondisi telur yang diuji dalam kondisi
buruk maka tegangan keluaran adalah rendah.
4.2. Pengujian Pendeteksi Telur
Pengujian
pendeteksi
Telur
ini
bertujuan untuk mengetahui telur baik dan
telur jelek. Setelah dilakukan percobaan dan
pengujian maka diperoleh hasil pengamatan
yang ada pada gambar.

Gambar 4. Diagram Alir
Mikrokontroler PIC16F84
IV. Hasil Dan Pembahasan
4.1. Pengujian Sensor Telur
Tujuan pengujian pada bagian ini
adalah untuk mengetahui nilai tegangan yang
keluar dari sensor telur saat bahan pengujian
diletakkan pada sensor.

Gambar 6 Pengujian Pendeteksi Telur
Tabel 3 Hasil Pengujian Pendeteksi Telur
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Kondisi Telur

Led Hijau

Led Merah

DAFTAR PUSTAKA

Telur Baik

Nyala

Padam

Telur Jelek

Padam

Nyala

Akbar, Raditya. 2013. Pendeteksi Embrio
Dalam telur Menggunakan Metode
Image Processing. ITS Surabaya.

Penjelasan dari tabel 3 adalah ketika
telur baik maka kondisi LED hijau akan
menyala kemudian LED merah akan padam.
Sebaliknya apabila telur jelek maka kondisi
LED hijau akan padam kemudian led merah
akan menjadi menyala. Kedua keterangan
diatas menjelaskan proses keadaan pada saat
telur diletakkan kedalam alat pendeteksi telur.
4.3. Langkah Pengujian Alat Pendeteksi Telur
Adapun langka-langkah pengujian alat
sebagai berikut:
1. Siapkan alat dan bahan yang digunakan
untuk pengujian.
2. Ambil telur sebanyak 2 buah, kemudian
tempatkan pada alat.
3. Tekan tombol “Proses” kemudian tunggu
sebentar.
4. Amati hasil pengujian yang ditunjukkan
oleh alat.
5. Ulangi pengujian beberapa kali dan dengan
dengan jenis telur yang berbeda-beda.
V. KESIMPULAN
a. Alat pendeteksi telur dapat dibuat dengan
menggunakan komponen mikrokontroler
PIC16F84, sensor cahaya LDR dan LED.
Sensor cahaya LDR digunakan untuk dapat
mendeteksi telur yang baik dan telur yang
jelek. Program yang digunakan antara lain
MPLAB
dan
Winpic800
untuk
mendownload program.
b. Mikrokontroler PIC16F84 digunakan
sebagai untuk mendeteksi telur yang baik
dan telur yang jelek, kemudian hasilnya
akan terlihat di display LED dengan
menggunakan sensor cahaya LDR.
c. Keuntungan alat yang dibuat adalah dapat
menyeleksi telur baik dan telur busuk
(jelek) dengan cepat tanpa menyeleksi
telur satu persatu sehingga banyak waktu
yang terbuang.
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