
ABSTRAK 

Suhu adalah kebutuhan utama dalam peternakan ayam boiler, jika suhu tidak 

terkontrol didalam kandang akan menyebabkan kerugian bagi para peternak ayam boiler. 

Nilai suhu didalam kandang ayam boiler harus sesuai dengan kriteria umur pada setiap ayam 

boiler. Sangatlah sulit untuk mengontrol dan memonotoring suhu didalam kandang ayam 

terbuka, kebanyakan para peternak ayam boiler tidak bisa mengontrol dan memonitoring 

suhu didalam kandang ayam sehingga banyak peternak ayam yang mendapatkan kerugian 

dari hasil ternaknya. Pada penelitian ini akan dibuat sistem monitoring dan kontrol suhu 

didalam kandang ayam terbuka mengunakan LCD 16 x 2 untuk menampilkan data suhu 

didalam kandang ayam terbuka. Untuk memantau suhu didalam ruangan menggunakan 

sensor LM35. Alat ini dirancang dengan memanfaatkan mikrokontroler ATmega 8535 

sebagai pengendali utama dimana sensor LM35 dan heater dibuat berdasarkan perubahan 

ADC pada tegangan nilai output, untuk penyimpanan data agar suhu bisa termonitoring 

dengan baik menggunkan interfacing komunikasi serial yang akan di tampilkan pada 

komputer. Dari hasil pengujian yang telah dilakukan pada setiap umur ayam boiler 

menunjukan bahwa sistem ini dapat bekerja sesuai dengan fungsinya dan data yang 

didapatkan sangatlah valid dibandingkan thermometer selisih error yang didapatkan 1 -3
0
c 

dalam setiap pengukurannya. 

Kata Kunci : Sistem control dan Sistem Monitoring, Interfacing Komunikasi serial, LM35, 

ATmega8535 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACK 

Temperature is a major factor in the broiler chicken, if  the cage temperature is not 

controlled, it will cause finanecial loss for the thermometer. The of temperature of the cage boiler 

chickens have to appropriate with the standard boiler chickens age. It is very difficult to controlling 

and monitoring the temperature in the cage when it’s opened, so many breeders get financial loss as 

the effect of open change system  In this research, it has made controlling and monitoring temperature 

system in the cage of chicken with open cage system with uses LCD 16 x 2 to display data of 

temperature in opened cage. To monitor the temperature in a room, it uses LM35 sensor. This tool is 

designed to utilize ATmega8535 micro controller as the main controller where LM35 sensor and 

heater are made based on output value voltage changing. To storage data that the temperature can be 

monitoring well, it uses the serial communication interfacing that display in computer monitoring. For 

the result of testing that has been done at any age boiler chickens shows that this system can work 

according to commercial  thermometer wite, the error diference is 1 – 3
0
C in every measuring.  

Keywords : Controlling System and Monitoring System, Serial Communication Interfacing, LM35, 

ATmega8535, Open Cage System. 
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