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ABSTRACT 

 Programming Tools Absorbent Odor At Rabbit Cage 

Sensor Technology Based Active Odor And Charcoal as an 

effort to reduced ammonia in rabbit cage so that the rabbit 

cage could be free from the ammonia gas that can harmed the 

rabbits and breeder livestock. With the worked principle of the 

switch was always on where this would assist in the process of 

worked the tool automatically, the odor detector by the MQ-5 

sensor was the initial process which was then taken over by 

activated carbon which had the principle of absorbed the 

smell of ammonia in the cage then could reduce the odor 

inside the enclosure when the ammonia level exceeded the 25 

ppm limit the blower automatically turned on and went back to 

initial process. The results achieved in this research was the 

ammonia detection sensor in tool required less time which was 

about 15 minutes to can detect the decrease of ammonia level 

at safe level 25 ppm which was the safe boundary of ammonia 

in the environment. tool was a tool with a system capable of 

absorbed unpleasant odor from rabbit urine and applianced 
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used absorbent principle which worked to absorbed ammonia 

with the aid of activated charcoal of CaCO3 with time 

intensity that was 15 minutes to make appliance adapted to 

environment cage. The proposed suggestion was that the tool 

can be used as an alternative in reduced odor in rabbit cage 

then need to did further research for the development of tools. 

Keywords: Rabbit, Ammonia, Cage, Activated charcoal  
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RINGKASAN 

 

Konsumsi protein hewani penduduk Indonesia terus 

mengalami pasang surut. Kementerian Pertanian (Kementan) 

pada tahun 2016 mencatat kebutuhan konsumsi protein 

masyarakat Indonesia sebesar 490.000 ton. Banyaknya minat 

masyarakat untuk mengkonsumsi daging kelinci membuat 

ternak kelinci di Indonesia perlahan berkembang dan mulai 

meningkat secara efisien. Ide ini muncul berawal dari adanya 

permasalan gas amonia pada kandang kelinci yang berasal dari 

feses dan urine kelinci sehingga dapat menyebabkan gangguan 

baik gangguan fisik maupun gangguan kesehatan. Amonia 

yang memiliki sifat mudah korosif menyebakan kandang 

kelinci lebih cepat berkarat, selain itu amonia yang ada pada 

kandang kelinci menyebabkan gangguan pada sistem 

pernafasan dan pada kadar tertentu dapat menyebabkan 

kematian.  

mailto:gaputum@gmail.com
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Alat Inovasi Alat Penyerap Bau Pada Kandang Kelinci 

Berbasis Teknologi Sensor Bau Dan Arang Aktif sebagai 

upaya untuk mengurangi amonia pada kandang kelinci 

sehingga kandang kelinci dapat terbebas dari adanya gas 

amonia yang dapat membahayakan ternak kelinci maupun 

peternak. Metode yang digunakan penulis yaitu Studi literatur 

dengan melakukan serangkaian kegiatan pencarian dan 

pengkajian literatur yang berkaitan dengan substansi materi 

penelitian yang bersumber dari sumber-sumber yang relevan 

dan terpercaya seperti buku, jurnal dan hasil penelitian serta 

eksperimen lapang dengan melakukan pembuatan rancang 

bangun alat kemudian melakukan pengujian secara 

laboratorium mengenai fungsional alat berdasarkan pengujian 

elektronika pada Maret sampai April 2017, kemudian 

diterapkan di Peternakan Azhar Farm pada Mei sampai Juli 

2017. 

Dengan prinsip kerja yaitu Saklar selalu on dimana hal 

ini nantinya membantu dalam proses kerja alat secara 

otomatis, Pendeteksi bau oleh sensor MQ-5 adalah proses awal 

yang kemudian diambil alih oleh karbon aktif yang memiliki 

prinsip mengabsorbsi bau amonia di kandang kemudian dapat 

mengurangi bau tidak sedap di dalam kandang pada saat kadar 

amonia melebihi batas 25 ppm Blower otomatis menyala dan 

kembali pada proses awal. 

Hasil yang dicapai dalam penelitian ini adalah sensor 

pendeteksi amonia pada alat memerlukan sedikit waktu yakni 

kurang lebih 15 menit untuk membantu mendeteksi penurunan 

kadar amonia pada taraf aman yaitu 25 ppm. Berikut contoh 

hasil pengoprasian di kandang Peternakan Azhar Farm 

Indonesia pada menit ke 0 kadar amonia sebesar 150 ppm, 

pada manit ke 5 kadar amonia sebesar 80 ppm kemudian pada 
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menit ke 10 kadar amonia sebesar 50 ppm dan pada menit ke 

15 kadar turun menjadi 25 ppm yang merupakan batas aman 

amonia dilingkungan.  

Kesimpulan penelitian ini adalah alat dengan sistem 

yang mampu menyerap bau tidak sedap dari amonia akibat 

urin kelinci dan alat menggunakan prinsip absorben yang 

bekerja untuk menyerap amonia dengan bantuan arang aktif 

CaCO3 dengan intensitas waktu yaitu 15 menit untuk Perlu 

dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai korelasi bobot 

badan terhadap jumlah urin yang diproduksi perhari. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Konsumsi protein hewani penduduk Indonesia terus 

mengalami pasang surut. Padahal kebutuhan protein 

sangat penting bagi kebutuhan tubuh manusia. Kebutuhan 

protein dapat diperoleh dari hewan dan tumbuhan, dari 

hewan disebut protein hewani yaitu daging, telur, ikan 

dan susu. Sedangkan protein dari tumbuhan disebut 

protein nabati yang terdapat pada kacang-kacangan. 

Kebutuhan protein hewani didukung dengan adanya 

peternakan di Indonesia sebagai penyedia utama 

kebutuhan daging. Salah satunya daging kelinci, daging 

kelinci mempunyai kandungan protein paling tinggi 

dibanding pada daging ternak lain. 

Perkembangan usaha ternak kelinci di Indonesia 

sendiri perlahan mulai berkembang khususnya di Batu, 

Jawa Timur. Berikut data populasi kelinci di Jawa Timur 

pertahun per ekor dimulai dari tahun 2013 sebanyak 

326.776 ekor, tahun 2014 sebanyak 265.865 ekor, tahun 

2015 sebanyak 331.476 ekor, tahun 2016 sebanyak 

344.597 ekor dan tahun 2017 sebanyak 345.631 ekor 

(Direktorat peternakan dan kesehatan hewan, 2017). 

Usaha peternakan kelinci mulai meningkat secara efisien, 

karena ada beberapa keuntungan ekonomi yang diperoleh 

dari beternak kelinci pada usaha skala kecil dan 

menengah antara lain: modal usaha yang relatif kecil, 

pakan sangat mudah diperoleh dan tidak tergantung pada 

pakan pabrik atau bahan baku impor, mampu 

mengkonsumsi produk limbah hijauan secara efisien 
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sehingga tidak bersaing dengan pangan, mudah 

beradaptasi dengan lingkungan, tidak membutuhkan 

lahan yang luas, menghasilkan daging sehat dan halal, 

menghasilkan beragam produk selain daging seperti kulit, 

bulu, pupuk organik, kelinci hias, serta kualitas daging 

yang juga rendah kolesterol dibandingkan dengan ternak 

lain, kelinci memiliki kadar lemak 10,2 %, ayam 11,0 %, 

anak sapi 14,0 %, kalkun 28 %, sapi 27,7 % dan babi 40 

% (Sarwono,2001) 

Dalam menjalankan usahanya, para peternak kelinci 

mengalami permasalahan yang dapat menjadi faktor 

penghambat usahanya dan dapat mengganggu masyarakat 

sekitar peternakan kelinci. Permasalahan pada peternakan 

kelinci yang paling utama adalah masalah bau pada 

kandang. Hal ini disebabkan oleh urin kelinci yang 

berbau sangat menyengat karena mengandung kadar 

Amoniumhidroksida yang tinggi. Berdasarkan hasil 

penelitian Badan Penelitian Ternak (Karo dkk, 2014) 

kotoran dan urin kelinci memiliki kandungan unsur N, P, 

K yang lebih tinggi yaitu masing-masing (2,72 %, 1,1 %, 

dan 0,5 %) dibandingkan dengan kotoran dan urin ternak 

lainnya seperti kuda, kerbau, sapi, domba, babi dan ayam. 

Banyak peternak kelinci mengeluhkan kondisi 

kandangnya yang mengeluarkan bau tidak sedap 

sehingga mendapat protes dari lingkungan sekitar. Tidak 

hanya itu, bau yang tidak sedap ini juga sangat 

berpengaruh pada kesehatan hewan ternak yaitu dapat 

menyebabkan iritasi saluran pernafasan sehingga memicu 

terjadinya penyakit-penyakit pernafasan. Dari 

permasalahan tersebut dibutuhkan sebuah inovasi alat 

yang membantu dalam mengurangi bau pada kandang 
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kelinci, penulis mencoba untuk memberi sebuah solusi 

berupa alat guna menyelesaikan permasalahan dalam 

proses penyerap bau sehingga dapat mengurangi bau 

pada kandang kelinci dan memberikan udara bersih di 

kandang dan sekitar kandang. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

1. Bagaimana cara menyerap amonia pada kandang 

kelinci? 

2. Bagaimana cara kerja dari alat yang mampu 

digunakan untuk menyerap bau tidak sedap pada 

kandang kelinci? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Penelitiana ini bertujuan untuk membuat rancang 

bangun alat yang mampu menyerap bau pada kandang 

kelinci. 

2. Mengetahui cara kerja dan alur sistem rancang bangun 

alat penyerap bau pada kandang kelinci. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1. Memberikan informasi tentang rancang bangun alat 

yang mampu menyerap bau pada kandang kelinci. 

2. Memberikan informasi tentang cara kerja dan alur 

sistem rancang bangun alat yang mampu menyerap 

bau pada kandang kelinci. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

Peternakan kelinci rakyat pada umumnya saat ini 

belum memperdulikan cemaran lingkungan dari kandang 

akibatnya terjadi protes warga sekitar yang mana 
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pemukimannya dekat dengan kandang. Hal ini jika 

dibiarkan akan mengganggu lingkungan sekitar dan 

peternak itu sendiri. Kelinci menghasilkan urin yang 

mengandung nitrogen yang sangat tinggi, disebabkan 

karena kelinci lebih banyak mengkonsumsi tanaman 

hijauan, urin kelinci memiliki kandungan unsur Nitrogen 

(N), Phosfor (P), Kalium (K) yang lebih tinggi (2,72 %, 

1,1 %, dan 0,5 %) dibandingkan dengan urin ternak 

lainnya seperti sapi yaitu N (0,5 %), P (0,2 %) dan K (0,5 

%) sedangkan pada domba yaitu N (1,50 %), P (0,33 %) 

dan K (1,35 %). Bau yang terjadi dalam kandang kelinci 

dapat dideteksi kadarnya menggunakan sensor MQ-5 yang 

mana ini merupakan komponen dari alat. Sensor MQ-5 

akan mendeteksi kadar gas amonia yang ada dalam hasil 

ekskresi urin kelinci kemudian pada waktu yang sudah 

ditetapkan bau tersebut akan terserap menuju Blower 

kedalam pipa bersama dengan udara kemudian bau dari 

amonia tersebut akan diserap menggunakan bantuan arang 

aktif. Sensor asap dan gas (Octopus MQ-5 Brick) 

digunakan dalam mendeteksi kebocoran gas pada 

peralatan di pasar konsumen dan industri, sensor ini cocok 

untuk mendeteksi kebocoran gas seperti LPG, i-butana, 

propana, metana, alkohol, hidrogen, asap. Sensor asap dan 

gas ini memiliki sensitivitas tinggi dan waktu respon yang 

cepat dan sensitivitas dapat disesuaikan dengan 

potensiometer (Setiawan dkk,2014) 

Arang aktif  CaCO3 memiliki peran yang sangat 

penting hal ini didasari pada kegiatan penyerapan amonia 

dalam komponen alat. Arang merupakan residu hitam 

berbentuk padatan berpori yang mengandung 85-95 % 

karbon, dihasilkan dengan menghilangkan kandungan air 
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dan komponen volatile dari bahan-bahan yang 

mengandung karbon melalui pemanasan pada suhu tinggi 

(Dewi dkk, 2009). Jamilatun dan Setyawan (2014) 

mendefinisikan bahwa arang adalah residu berwarna hitam 

hasil pembakaran pada keadaan tanpa oksigen yang 

mengandung karbon yang berbentuk padat dan berpori, 

seperti kayu atau bahan biomaterial lainnya. Sebagian 

pori–pori masih tetap tertutup dengan hidrokarbon dan 

senyawa organik lain. Komponennya terdiri dari karbon 

terikat (fixed carbon), abu, air, nitrogen dan sulfur. Arang 

aktif komersial sebagian besar dimanfaatkan sebagai 

bahan penyerap (adsorben) dalam berbagai aplikasi seperti 

digunakan pada pembersihan tumpahan minyak, penyaring 

air minum, penyaring udara, dan perbaikan tanah. Selain 

itu arang aktif komersial juga telah digunakan sebagai 

penyaring kotoran organik dalam industri minuman keras, 

dan sebagai penyerap racun didalam tubuh manusia. 

Dalam perkembangannya arang aktif komersial telah 

dimanfaatkan sebagai pengontrol kemurnian buah–buahan 

dan sayur yang dikonsumsi manusia.  

Hal ini merupakan syarat-syarat untuk mnegatahui 

seberapa besar kemampuan daya sarap dari arang itu, 

sebelum itu daya serap adalah peristiwa terjadinya 

perubahan kepekatan dari molekul, ion atau atom antar 

permukaan dalam dua fasa (Pari, 2004). Hal ini terjadi bila 

dua fasa saling bertemu, sehingga di antara kedua fasa 

tersebut terbentuk daerah antar muka yang sifatnya 

berbeda antara kedua fasa tersebut. Pada kondisi tertentu 

atom, ion atau molekul dalam daerah ini mengalami 

ketidakseimbangan gaya sehingga mampu menarik 

molekul lain sampai keseimbangan gaya tercapai. Zat 
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yang terserap biasanya terkonsentrasi pada permukaan. 

Bahan yang yang terserap dinamakan adsorbat 

(adsorbate), biasanya berupa cairan atau gas, sedangkan 

yang menyerap disebut adsorben (adsorbent). Karbon 

aktif mampu mengadsorpsi anoin, kation dan molekul 

dalam bentuk senyawa organik dan anorganik, baik 

sebagai larutan maupun gas serta mempunyai sifat 

penyerapan yang selektif, yaitu lebih menyukai bahan-

bahan non polar dari pada bahan polar. Proses adsorpsi 

dapat di gambarkan sebagai proses dimana molekul 

meninggalkan larutan dan menempel pada permukaan zat 

adsorben akibat proses kimia dan fisika. Proses adsorpsi 

tergantung pada sifat zat padat yang mengadsorpsi, sifat 

antar molekul yang diserap, konsentrasi, temperatur dan 

lain-lain (Khairunisa, 2008). Menurut Kirk (1992) dalam 

Kurniati (2008), Arang aktif adalah karbon tak berbentuk 

yang diolah secara khusus untuk menghasilkan luas 

permukaan yang sangat besar, berkisar antara 300-2000 

m3 /gr. Luas permukaan yang besar dari struktur dalam 

pori-pori karbon aktif dapat dikembangkan, struktur ini 

memberikan kemampuan karbon aktif menyerap (adsorb) 

gas-gas dan uap-uap dari gas dan dapat mengurangi zat-zat 

dari liquida. 
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Kerangka pikir penelitian ini bisa dilihat pada Gambar 1 

berikut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka pikir 

 

1.6 Hipotesis 

Hipotesis penelitian ini adalah  

H0 : Rancang bangun alat dan alur sistem sensor bau dan 

arang aktif tidak mampu menyerap bau tidak sedap pada 

kandang kelinci dengan memanfaatkan aliran medan 

listrik. 

H1 : Rancang bangun alat dan alur sistem sensor bau dan 

arang aktif mampu menyerap bau tidak sedap pada 
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kandang kelinci dengan memanfaatkan aliran medan 

listrik 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kelinci 

Kelinci merupakan salah satu komoditas 

peternakan yang potensial sebagai penyedia daging, 

karena pertumbuhan dan reproduksinya yang cepat. Satu 

siklus reproduksi seekor kelinci dapat beranak 8–10 ekor 

pada umur 8 minggu, bobot badannya dapat mencapai 2 

kg atau lebih. Secara teoritis, seekor induk kelinci dengan 

berat 3-4 kg dapat menghasilkan 80 kg karkas pertahun. 

Menurut sistem binominal, bangsa kelinci 

diklasifikasikan sebagai berikut :  

Kingdom   : Animalia   

Phylum   : Chordata  

Subphylum : Vertebrata  

Classis   : Mamalia  

Ordo   : Lagomorpha  

Familia   : Leporidae  

Subfamilia  : Leporine  

Genus   : Lepus, Orictolagus 

Spesies   :Lepus spp., Origtolagus spp 

(Kartadisastra, 2001) 

Daging kelinci memiliki kadar protein tinggi, 

yakni 20,10%, dengan kadar lemak, kolesterol dan energi 

yang rendah. Mas’ud, (2015) menyatakan bahwa pakan 

sumber serat secara signifikan dapat mempengaruhi 

konsumsi pakan, pertambahan bobot badan, dan konversi 

pakan. Salah satu faktor yang mempengaruhi daya cerna 

adalah kandungan serat kasar pakan. Semakin tinggi 
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kandungan serat kasar pakan maka daya cernanya 

semakin rendah, berikut kelinci dalam Gambar 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Gambar 2. Kelinci  

   

2.2 Arang Aktif 

Arang aktif merupakan senyawa karbon amorph, 

yang dapat dihasilkan dari bahan-bahan yang 

mengandung karbon atau dari arang yang diperlakukan 

dengan cara khusus untuk mendapatkan permukaan yang 

lebih luas. Arang aktif merupakan salah satu bahan 

organik yang cakupan pemakaiannya cukup luas, baik di 

industri besar maupun kecil. Arang aktif biasanya 

digunakan sebagai katalis, penghilangan bau, penyerapan 

warna, zat purifikasi, dan sebagainya. Arang aktif dapat 

mengadsorpsi gas dan senyawa-senyawa kimia tertentu 

atau sifat adsorpsinya selektif, tergantung pada besar atau 

volume pori-pori dan luas permukaan seperti tertera 

dalam Gambar 3. Proses aktifasi merupakan hal yang 

penting diperhatikan disamping bahan baku yang 

digunakan. Yang dimaksud dengan aktivasi adalah suatu 

perlakuan terhadap arang yang bertujuan untuk 

memperbesar pori yaitu dengan cara memecahkan ikatan 
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hidrokarbon atau mengoksidasi molekul-molekul 

permukaan sehingga arang mengalami perubahan sifat, 

baik fisika maupun kimia, yaitu luas permukaannya 

bertambah besar dan berpengaruh terhadap daya adsorpsi. 

(Ajoyi dan Olawale 2009).  

Adapun pembuatan arang aktif melalui dua cara: 

1. Proses Kimia 

Bahan baku dicampur dengan bahan-bahan kimia 

tertentu, selanjutnya pada tersebut dibentuk menjadi 

batangan dan dikeringkan serta dipotong-potong. Aktivasi 

dilakukan pada temperatur 100°C. Arang aktif yang 

dihasilkan, dicuci dengan air selanjutnya dikeringkan 

pada temperatur 300°C. Dengan proses kimia, bahan baku 

dapat dikarbonisasi terlebih dahulu, kemudian dicampur 

dengan bahan-bahan kimia. Pada aktifasi kimia ini arang 

hasil karbonisasi direndam dalam larutan aktifasi sebelum 

dipanaskan. Pada proses aktivasi kimia, arang direndam 

dalam larutan pengaktivasi selama 24 jam lalu ditiriskan 

dan dipanaskan pada suhu 600-900
o
C selama 1-2 jam. 

2. Proses Fisika 

Bahan baku terlebih dahulu dibuat arang. 

Selanjutnya arang tersebut digiling, diayak untuk 

selanjutnya diaktivasi dengan cara pemanasan pada 

temperatur 1000°C yang disertai pengaliran uap. Pada 

aktivasi fisika ini yaitu proses menggunakan gas, aktivasi 

misalnya uap air atau CO2 yang dialirkan pada arang hasil 

karbonisasi, proses ini biasanya berlangsung pada 

temperatur 800 – 1100
o
C (Pujiyanto, 2010). Dalam hal ini 

dapat dilihat arang aktif pada Gambar 3 berikut 
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Gambar 3. Arang aktif  (Google image.com) 

 

2.3 Sensor MQ-5 

Sensor adalah alat untuk mendeteksi atau 

mengukur sesuatu yang digunakan untuk mengubah 

variasi mekanis, magnetis, panas, sinar dan kimia menjadi 

tegangan dan arus listrik (Susanti, 2012).  

Sebuah sensor sering didefinisikan sebagai 

perangkat yang menerima dan menanggapi sinyal atau 

stimulus. Tujuan dari sensor adalah untuk menanggapi 

beberapa jenis besaran fisik masukan stimulus dan 

mengubahnya menjadi sinyal listrik yang tepat dengan 

rangkaian elektronik. Sinyal keluaran sensor dapat berupa 

tegangan, arus, atau muatan listrik. Oleh karena itu, 

sensor memiliki sifat masukan apapun dan keluaran listrik 

(Fraden, 2010). Fungsi sensor MQ-5 dalam alat adalah 

untuk mendeteksi kadar bau pada kandang seperti pada 

Gambar 5. 
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Gambar 5. Sensor MQ-5 (Circuitstoday.com) 

 

2.4 Blower Maspion Exhaust Fan MV302NEX  

 Jenis Blower ini memiliki diameter 30 cm fan blade 

size, sistem pelumas otomatis, tegangan 220 – 50 Hz (Hartono 

elektronika, 2017) berikut adalah Gambar Blower Exhaust Fan 

MV302NEX seperti Gambar 6. Blower ini berfungasi untuk 

menyedot udara yang mengandung amonia dan mengeluarkan 

udara bersih bebas dari amonia sehingga segar dan tidak bau.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Blower exhaust fan mv302nex (Hartono 

elektronika) 
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2.5 LCD (Liquid Cristal Display) Dot Matrix 2×16 M1632 

 Berikut Klasifikasi LED Display 16x2 Character, 16 

karakter x 2 baris, 5x7 titik Matrix karakter + kursor, Tipe 

standar, Bekerja hampir dengan semua Mikrokontroler 

(Andriyan, 2010) LCD ini berfungsi untuk menampilkan kadar 

amonia dalam kandang, berikut merupakan Gambar 7 yang 

merupakan contoh dari LCD 2X16.  

 

 

 

  

    

 

Gambar 7.  LCD 2X16 (Electrosome.com) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0ahUKEwiwq4uizfnXAhWBsI8KHSVpAUwQFgg3MAY&url=http%3A%2F%2Felektronika-dasar.web.id%2Flcd-liquid-cristal-display-dot-matrix-2x16-m1632%2F&usg=AOvVaw0FAWqcMUcSyB1JR46MWHgN
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Lokasi  

 Penelitian ini dilaksanakan pada Maret-April 2017 di 

Laboratorium Elektro Fakultas Teknik Universitas Brawijaya 

untuk pembuatan desain dan perancangan dan Peternakan 

Azhar Farm Indonesia pada Mei-Juli 2017 untuk pengujian 

berupa test drive fungsional alat. 

 

3.2 Materi Penelitian 

 Bahan dan alat yang digunakan dalam merancang alat  

1. Arang aktif (CaCO3) 

2. Blower 

3. Alumunium  

4. Pipa pvc 

5. LCD 2X16 

6. Sensor MQ-5 

7. Saklar geser 

8. Actuator relay 2 chanel 

9. Arduino nano 

10. Power supply DC 5V 

 

3.3 Metode Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan dari penelitian ini 

adalah: 

1. Studi literatur yaitu melakukan serangkaian 

kegiatan pencarian dan pengkajian literatur yang 

berkaitan dengan substansi materi penelitian yang 

bersumber dari sumber-sumber yang relevan dan 
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terpercaya seperti buku, jurnal dan hasil 

penelitian. 

2. Eksperimen lapang yaitu melakukan pembuatan 

rancang bangun alat serta melakukan pengujian 

secara laboratorium mengenai fungsional alat 

berdasarkan pengujian elektronika. 

 

3.4 Tahap Penelitian  

Cara Pembuatan Rancang Bangun Alat 

Proses pembuatan rancang bangun alat sebagai upaya 

penyerapan bau pada kandang kelinci yaitu: 

a. Mempelajari dokumen hasil penyerapan 

amonia menggunakan arang aktif untuk 

mengetahui kemampuan menyerap dari arang 

aktif 

b. Mengetahui ukuran kandang untuk 

menghitung luasan kemampuan penyerapan 

Blower 

c. Mengintegrasi semua komponen bagian 

menjadi satu sistem 

d. Membuatkan body alat 
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Prinsip Kerja alat dapat dilihat pada Gambar 8 berikut 

 

 

 

 

Saklar selalu ON dimana hal ini nantinya memabntu dalam proses kerjka alat secara otomatis 

a. Pendeteksi bau oleh sensor MQ-5 adalah proses awalyang mana prinsipnyakarbonaktifdariarangakanmengabsorbsibauamoniak di kandang yang akanmengurangibautidaksedap di dalamkandang 

b. Blower otomatis menyala ketika kadar amonia dalam kadnang melebihi 25ppm  

c. Penyerapan udara yang bau akibat kadar amonia yang berlebih oleh arang aktif atau CaCO3 

d. Udara bersih dapat dinikmati setelah proses penyerapan 

e.  

f.  

g. Membuat diagram alir\ 

h.  

3. Gambar 8. Prinsip kerja S2-TSC 

 

 

 

Gambar 8. Prinsip kerja alat 

 

Keterangan : 

a. Udara bersih dapat dinikmati setelah proses penyerapan 

 Saklar selalu on dimana hal ini nantinya 

memabntu dalam proses kerja alat secara 

otomatis 

 Pendeteksi bau oleh sensor MQ-5 adalah 

proses awal yang mana prinsipnya karbon 

aktif dari arang akan mengabsorbsi bau 

amonia di kandang dan akan mengurangi bau 

tidak sedap di dalam kandang 

Saklar selalu 
ON 

Pendeteksi bau 
oleh sensor 

MQ-5 

jika amonia 
melebihi batas 

(>25ppm) 

Blower 
otomatis 
menyala 

penyerapan 
amonia oleh 

CaCO3 

Udara bersih 
tanpa amonia 
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 Blower otomatis menyala ketika kadar amonia 

dalam kandang melebihi 25 ppm  

 Penyerapan udara yang bau akibat kadar 

amonia yang berlebih oleh arang aktif atau 

CaCO3 

 Udara bersih dapat dinikmati setelah proses 

penyerapan 

 

 

 

 

a.  

a. Saklar selalu ON dimana hal ini nantinya memabntu dalam proses kerjka alat secara otomatis 

b. Pendeteksi bau oleh sensor MQ-5 adalah proses awalyang mana prinsipnyakarbonaktifdariarangakanmengabsorbsibauamoniak di kandang yang akanmengurangibautidaksedap di dalamkanda 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1 Desain Rancang Bangun Alat  

Rancang bangun alat penyerap bau pada kandang 

kelinci merupakan inovasi alternatif penyerapan bau 

menggunakan prinsip sensor MQ-5 dan bantuan arang aktif. 

Desain alat ini bertujuan untuk mengurangi bau pada kandang 

ternak kelinci alat ini dapat dipastikan efesien karena dapat 

mengurangi bau akibat dari urin kelinci yang mengandung 

amonia. Dengan menggunakan prinsip deteksi dan absorben 

berbasis otomatis, karbon aktif yang ada pada alat dapat 

membantu menyerap bau tidak sedap pada kandang kelinci. 

Desain alat dapat dilihat pada Gambar 9 berikut 
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Gambar 9. a. Desain alat b. Komponen belakang alat, 

dan c. Kompenen dalam  

 

Berikut merupakan komponen alat  

1. Blower : Daya 30 watt, bukan bagian tetap komponen 

menyesuaikan luasan kandang dengan kecepatan putar 

3600 rpm 

2. Corong : membantu memusatkan aliran udara kotor 

kedalam pipa 

3. Pipa dalam : sebagai jalur gas dari Blower langsung 

yang mempu menahan dorongan gas yang kuat dari 

Blower diameter 10 cm, panjang 50 cm 

4. Pipa besar : sebagai fentilasi keluarnya udara bersih 

5. Penyaring : sebagai penyekat arang aktif dengan pipa 

6. Arang aktif (CaCO3) : sebagai penyerap amonia yang 

mneyebabkan bau yang tidak sedap pada urin kelinci 

(200gram) 

7. Wadah arang aktif (CaCO3) : untuk menampung arang 

aktif sebanyak 300 gr, diameter 15cm 

8. LCD 2x16 : Sebagai monitor keterangan kadar amonia 

dalam kandang 

9. Sensor MQ-5 : Sebagai pendeteksi gas bau  

10. Saklar geser : sebagai tombol on-off  

c 

c 

3 12 

13 

b 

c 
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11. Actuator Relay 2 chanel : saklar elektronik untuk 

menghidup matikan Blower secara otomatis 

12. Arduino nano : mikrokontroler 

13. Power supply DC 5 volt : catu daya sistem 

14. Ventilasi : mengeluarkan udara bersih yang telah 

diserap amonia nya 

4.2 Mekanisme Kerja Alat  

Dari hasil penerapan alat dapat menyerap amonia pada 

peternakan kelinci dan juga dapat mendeteksi seberapa besar 

kadar amonia dalam peternakan tersebut. Alat ini sudah di 

terapkan dan hasilnya mampu menyerap amonia sebesar 25-30 

ppm per menit dan dalam waktu sehari bau tidak sedap akibat 

tingginya kadar amonia pada kadang menjadi berkurang, 

dengan hal ini kenyaman untuk kelinci semakin terjamin, 

kenyaman untuk peternak ketika berada didalam kandang juga 

terjamin serta tidak lagi menyebabkan pencemaran lingkungan 

kerena bau tidak sedap. Dengan penyerapan arang aktif yang 

maksimal adsorben atau kebanyakan zat pengadsorpsi adalah 

bahan-bahan yang sangat berpori, dan adsorpsi berlangsung 

terutama pada dinding-dinding pori atau pada daerah tertentu 

di dalam partikel itu. Suatu adsorben dipandang sebagai suatu 

adsorben yang baik untuk adsorpsi dilihat dari sisi waktu. 

Lama operasi terbagi menjadi dua, yaitu waktu penyerapan 

hingga komposisi diinginkan dan waktu regenerasi/ 

pengeringan adsorben. Makin cepat dua varibel tersebut, 

berarti makin baik unjuk kerja adsorben tersebut (Jauhar et al, 

2007 dalam Khairunisa, 2008). 

Adapun mekanisme penyerapan menurut Basuki (2008), 

adalah sebagai berikut:  

1. Molekul adsorbat berpindah menuju lapisan terluar 

dari adsorben.  
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2. Karbon aktif dalam kesatuan kelompok mempunyai 

luas permukaan pori yang besar sehingga dapat 

mengadakan penyerapan terhadap adsorbat. 

3. Sebagian adsorbat ada yang teradsorpsi di permukaan 

luar, tetapi sebagian besar teradsorpsi di dalam pori-

pori adsorben dengan cara difusi.  

4. Bila kapasitas adsorpsi masih sangat besar, maka 

sebagian besar molekul adsorbat akan teradsorpsi dan 

terikat di permukaan. Tetapi bila permukaan pori 

adsorben sudah jenuh dengan adsorbat maka akan 

terjadi dua kemungkinan, yaitu: Terbentuk lapisan 

adsorpsi kedua, ketiga dan seterusnya dan tidak 

terbentuk lapisan adsorpsi kedua, ketiga dan 

seterusnya sehingga adsorbat yang belum teradsorpsi 

akan terus berdifusi keluar pori.  

Adsorpsi gas oleh zat padat ditandai oleh hal-hal sebagai 

berikut: 

1. Adsorpsi bersifat selektif, artinya suatu adsorben dapat 

menyerap suatu gas dalam jumlah besar, tetapi 

menyerap gas-gas lain dalam jumlah yang lebih kecil. 

2. Adsorpsi terjadi sangat cepat, yaitu kecepatan 

adsorpsinya semakin berkurang dengan semakin 

banyaknya gas yang diserap.  

3. Adsorpsi tergantung pada luas permukaan adsorben, 

semakin porus adsorben maka semakin besar daya 

adsorpsinya.  

4. Jumlah gas yang diadsorpsi persatuan berat adsorben 

tergantung pada tekanan parsial (partial presure) gas, 

maka semakin besar tekanan maka semakin banyak 

gas diserap.  
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Menurut Reynold, (1982) dalam Basuki dkk (2008), proses 

awal kontaminan gas berkontak dengan adsorben pada bagian 

paling atas dari kolom adsorpsi. Daerah kristalin memiliki 

ketebalan 0,7-1,1 nm, jauh lebih kecil dari grafit. Hal ini 

menunjukkan adanya 3 atau 4 lapisan atom karbon dengan 

kurang lebih terisi 20-30 heksagon di tiap lapisannya. Rongga 

antara kristal-kristal karbon diisi oleh karbon-karbon amorf 

yang berikatan secara tiga dimensi dengan atom-atom lainnya 

terutama oksigen. Susunan karbon yang tidak teratur ini 

diselingi oleh retakan-retakan dan celah yang disebut pori dan 

kebanyakan berbentuk silinder Selain mengandung karbon, 

karbon aktif juga mengandung sejumlah kecil hidrogen dan 

oksigen yang secara kimiawi terikat dalam berbagai gugus 

fungsi seperti karbonil, karboksilat, fenol, lakton, quinon, dan 

gugus-gugus eter. Oksida permukaan tersebut seringkali 

berasal dari bahan bakunya, atau dapat pula terbentuk akibat 

reaksi dengan udara maupun uap air. Oksida-oksida tersebut 

biasanya bersifat asam sehingga menurun ke karbon aktifnya. 

Gugus fungsional di bentuk selama proses aktivasi oleh 

interaksi radikal bebas pada permukaan karbon dengan atom-

atom seperti oksigen dan nitrogen. Gugus fungsional ini 

membuat permukaan karbon aktif reaktif secara kimiawi dan 

mempengaruhi sifat adsorbsinya (Pujiyanto, 2010). Dalam hal 

ini amonia atau NH3 memiliki sifat titik didih -33
0
C titik beku 

-78
0
C tekanan uap 10 atm, spesific gravity (H2O=1): 0,682 

pada 4
0
C persen volatil 100% penampakan dan bau : 

gas/cairan tidak berwarna namun berbau tajam. Busca et al 

(2003) Dengan bantuan karbon aktif untuk menyerap gas, 

karbon aktif juga memiliki masa aktif yaitu 60 jam setelah itu 

karbon aktif mati dan bisa diaktivasi kembali. 
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 Prose adsorbsi dapat terjadi antara padatan degan 

padatan, gas dengan padatan, gas dengan cairan, dan cairan 

dengan padatan (Kataren 1986). Menurut Setyaningsih (1995), 

adsorbsi adalah proses terjadinya perpindahan massa adsorbat 

dari fase gerak (fluida pembawa adsorbat) ke permukaan 

tempat-tempat aktif dipermukaan adsorben. Ada dua metode 

adsorbsi yaitu  adsorbsi secara fisik (physicosorption) dan 

adsorbsi secara kimia (chemoisorption) (Pari 1995). Adsorbsi 

secara fisik terjadi karena perbedaan energi atau gaya tarik 

menarik elektrik ( gaya Van Der Waals), sehingga molekul-

molekul adsorbat secara fisik terikat pada molekul adsorben. 

Sedangkan adsorbsi secara kimia adalah ikatan kimia yang 

kuat dan tidak dapat balik (irreversible) karena pada 

pembentukannya diperlukan energi pengaktifan, sehingga 

untuk melepaskannya diperlukan energi yang besarnya relatif 

sama dengan energi pembentukan. Kinetika adsorbsi dalam 

penyerapan NH3 dapat digambarkan dengan model isotermis 

adsorbsi Freundlich. Teori isoterm adsorbsi Freundlich 

mengasumsikan bahwa permukaan pori adsorben bersifat 

heterogen dengan distribusi panas adsorbsi yang tidak 

seragam. Adapun bentuk persamaan Freundlich sebagai 

berikut (Gokce et al. 2009) 

 

  Log x/m = log Kf + 1/n log Ce 

 

dimana : 

x     = jumlah adsorbat yang diserap (mg) 

m    = berat adsorben (g) 

Ce     = konsentrasi kesetimbangan (mg/L) 

Kf    = intersep, menunjukan kapasitas penyerapan dari 

adsorbent 
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1/n  = slope yang menunjukan keragaman adsorbsi dan 

konsentrasinya  

 

4.3 Jumlah Populasi Kelinci di Peternakan Azhar Farm 

Indonesia 

Dengan kondisi volume kandang panjang lebar dan 

tinggi masing-masing 10x4x3,5m
3
 harus digunakan 2 alat yang 

masing masing dipasang disudut atas depan dan belakang 

kandang mengingat kapasitas Blower yang hanya mampu 

menyerap dalam ruang lebih kecil. Peningkatan populasi 

kelinci di peternakan Azhar Farm Indonesia bisa dilihat pada 

Gambar 10.   

Pada bulan Mei minggu pertama sampai minggu ke 

empat normal yaitu 50 ekor hal ini juga terjadi di Juni minggu 

pertama sampai minggu ke tiga namun pada Juni minggu ke 

empat dan Juli minggu pertama naik menjadi 200 ekor kerena 

permintaan pasar saat itu melonjak. Dengan kapasitas kandang 

yang masih terbilang muat peternak menambah populasi 

kelincinya. Kemudian perlahan mulai turun pada minggu ke 

dua sampai empat hal ini karena permintaan pasar mulai turun 

namun peternak masih mengalami peningkatan dari pada 

bulan Mei dan Juni 2017. 
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Gambar 10.  Grafik Jumlah kelinci  

 

4.4 Pendapatan Peternakan Azhar Farm Indonesia 

Dengan meningkatnya populasi kelinci dalam kandang 

pada saat itu kenaikan pendapatan pun terjadi yaitu pada bulan 

Juni minggu ke empat dan Juli minggu pertama terjadi 

kenaikan pendapatan yang sangat tinggi yaitu Rp. 8.000.000,- 

dalam satu minggu. Sebelumnya ketika normal pada bulan 

Mei minggu pertama sampai Juni minggu ke tiga hanya Rp. 

2000.000,- per minggu kemudian turun di minggu ke dua Juli 

sampai akhir Juli yaitu Rp. 7.000.000,- karena permintaan 

pasar daging kelinci tidak sebanyak pada saat hari raya Idul 

Fitri. Namun hal ini tetap mengalami kenaikan daripada Mei 

awal sampai Juni minggu ke tiga sebab adanya alat yang 

membantu memberikan kenyamanan untuk ternak dan 

peternak karena mampu mengurangi bau tidak sedap yakni 

amonia yang ada di dalam kandang. Grafik pendapatan 

Peternakan Azhar farm Indonesia dapat dilihat dalam Gambar 

11 
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Gambar. 11  Grafik pendapatan Azhar Farm 

Indonesia 

 

Kemudian dalam perbandingan alat lain dengan alat 

ini. Dengan menggunakan alat ini dapat menguntungkan bagi 

peternak kelinci. Dalam usaha peternakan kelinci rakyat 

peternak dominan menggunakan kipas manual biasa yang 

berdaya 45 watt sedangkan alat ini hanya memerlukan daya 35 

watt, kemudian kipas manual hanya mampu mengeluarkan 

amonia sedangkan alat ini mampu menyerap amonia dan 

mengeluarkan udara segar yang bebas dari amonia dimana ini 

berdampak positif terhadap lingkungan. Serta harga jual alat 

ini yang relatif murah sehingga sangat cocok jika diterapkan 

untuk peternakan kelinci usaha rakyat, secara ringkas 

perbandingan alat ini dengan alat lain dapat dilihat pada Tabel 

1 berikut : 

 

Tabel 1. Perbandingan alat penyerap amonia dengan kipas 

manual 
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Kipas manual Alat Perbandingan 

45 watt 35 watt Daya 

Mengeluarkan 

ammonia keluar 

kandang 

Menyerap 

ammonia 

Hasil dari 

penyerapan 

Menimbulkan 

masalah social bagi 

masyarakat sekitar 

Mengatasi 

masalah sosial 

bagi masyarakat 

sekitar 

Dampak sosial 

 

Sensor pendeteksi amonia pada alat memerlukan 

sedikit waktu yakni kurang lebih 15 menit untuk menurunkan 

amonia pada taraf aman (25 ppm). Berikut contoh hasil 

pengoperasian alat ini di kandang Peternakan Azhar Farm 

Indonesia, dan penyerapan amonia dapat dilihat pada Tabel 2 

berikut 

 

Tabel 2. Waktu pemakaian alat ini 

 

Menit Kadar amonia (ppm) 

0 150 

5 80 

10 50 

15 25 

 

Konsentrasi amonia pada tingkatan tertentu bisa 

menyebabkan berbagai gangguan. Threshold limit value 

(ambang batas konsentrasi) amonia pada unggas sebesar 25 

ppm tetapi beberapa ilmuwan Eropa merekomendasikan 

ambang batas konsentrasi yang jauh lebih kecil yakni 10 ppm. 

Sebenarnya amonia ini lebih ringan dari udara, maka amonia 
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mudah tersebar oleh sirkulasi udara. Akan tetapi, karena 

diproduksi di kandang, maka amonia tersebut sulit tersebar 

dan sangat berpengaruh terhadap ayam dalam kandang 

tersebut (Zuprizal, 2009). 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

1.  Alat ini menggunakan bantuan Exhaust fan yang 

mampu menyerap bau tidak sedap akibat urin kelinci. 

2. Alat ini menggunakan prinsip absorben yang 

bekerja untuk menyerap amonia mengggunakan arang 

aktif CaCO3 dengan intensitas waktu yaitu 15 menit 

untuk membuat alat beradaptasi dengan lingkungan 

kandang. 

 

5.2 Saran 

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai 

korelasi bobot badan terhadap jumlah urin yang 

diproduksi perhari. 
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Lampiran 5. Gambar Alat 
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Lampiran. 6 Biaya Estimasi Pembuatan Alat 

 

Keterangan 
Jumlah 

barang 

Harga 

Satuan (Rp) 
Total Harga 

Arduino 

nest kabel 1 meter 135.000,00 135.000,00 

Pipa PVC 2 buah 25.000,00 50.000,00 

Arang 

Aktif 1 kg 60.000,00 60.000,00 

MQ 5 1 buah 35.000,00 35.000,00 

LCD 2 X 

16 1 buah 53.000,00 53.000,00 

Saklar 2  buah @ 10.000,00 20.000,00 

Plastik 

tamp 1 buah 100.000,00 100.000,00 

Maspion 

Exhaust 

Fan  
1 buah 1.288.000,00 1.288.000,00 

Actuator 

Relay 2 

chanel 
1 buah 5.000,00 5.000,00 

Power 

supply DC 

5 Volt 
1 buah 10.000,00 10.000,00 

Total 1.756.000,00 
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