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BAB 1  

PENDAHULUAN 
 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Di dalam dunia kicau mania sendiri, hobi burung berkicau saat ini sudah sangat banyak 

penggemarnya dan tidak mengenal usia, bahkan sekarang banyak juga wanita – wanita yang ikut dalam 

perlombaan burung berkicau, salah satu yang juga terdapat banyak peminatnya ialah burung Lovebird, 

hampir semua orang memiliki burung ini, di samping harga yang masih terjangkau, perawatan 

kesehariannya pun juga tidak terlalu rumit. Agar menjadi burung Lovebird yang berkualitas, burung 

juga harus kita rawat dan melatih agar dapat menjadi burung yang berprestasi. 

Dalam penilaian burung berkicau ini 99% metode penilaian yang digunakan masih secara manual, 

yakni masih menggunakan alat pendengaran manusia, terkadang yang namanya manusia juga memiliki 

keterbatasan untuk memperhatikan begitu banyaknya burung yang mengikuti lomba berkicau, dalam 

hal ini yang mendapat sorotan beberapa pemain Lovebird yang merasa penjurian kurang maksimal, 

alhasil banyak di beberapa arena lomba berkicau terjadi kesalahpahaman yang menimbulkan kericuhan. 

Hal inilah yang akhirnya membuat saya memikirkan alat bantu apa yang bisa digunakan dalam 

membantu penjurian dalam lomba berkicau, khususnya dalam kelas Lovebird itu sendiri, maka demikian 

tercetuslah sebuah alat sensor yang dapat mengenali burung Lovebird mana yang pada saat itu sedang 

berbunyi, alat yang di bantu dengan sensor Arduino Uno ini diharapkan dapat mengurangi kecurangan 

– kecurangan dan dapat mengatasi keluhan beberapa pemain yang kurang puas dengan kinerja juri. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana merancang prototipe penggunaan sensor suara agar dapat membantu kinerja juri 

dalam beberapa perlombaan burung berkicau?. 

2. Bagaimana merancang database suara burung tersebut?. 

3. Bagaimana melakukan pengujian sensor suara tersebut dalam lapangan?. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Alat yang dibuat hanya digunakan kepada 1 sangkar burung. 

2. Pengujian akan menggunakan suara burung. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Maksud dan tujuan dalam penelitian ini, sebagai berikut : 

1. Membuat alat prototipe penilaian burung Lovebird menggunakan Arduino 

2. Membuat database suara burung Lovebird. 
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3. Melakukan pengujian terhadap alat yang dibuat dengan objek penelitian yang telah ditentukan. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dengan adanya penelitian ini adalah : 

1. Membantu kinerja juri pada waktu penilaian. 

2. Membuat penilaian transparan, sehingga pemain merasa tidak dicurangi. 

3. Menyediakan sistem yang terstruktur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


