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Manja

Mudah stress

Perlu dipelihara di lingkungan

dengan syarat tertentu

Kebutuhan pakan

Kebutuhan lingkungan

?... ?.... ?.....







Permasalahan

Belum adanya alat untuk memantau  
kandang secara real time yang 
harganya terjangkau.

Minimnya sistem manajemen data untuk 
operasional peternakan.

Belum adanya alat untuk menimbang
ayam secara lebih mudah serta 
harganya terjangkau.



Masa Pra Sejarah Membutuhkan Alat

Membutuhkan Alat



Solusi

Sebuah aplikasi berbasis web
yang digunakan untuk mengelola
data operasional peternakan.

Sebuah alat pemantau kandang
yang terintegrasi dengan
sistem secara real time.

Saas.broilerx.com BroilerX Ambient



BROILERX  AMBIENT

Mencatatan kondisi lingkungan 
sekitar berupa data suhu, 
kelembaban, dan juga kadar 
amonia.

Memantauan realtime selama 24 
jam tanpa henti dan memiliki 
portabilitas tinggi tanpa kabel 
atau pemasangan yang rumit.

MANFAAT SENSOR :







Mengapa harus IoT ??



Bagaimana Anda 
mengetahui?

• Berat badan naik

• FCR efisien

• Kematian rendah

• Konsumsi pakan

• Deplesi

• Kondisi lingkungan optimal

• Harga produk ternak

• Kapasitas produksi



Jawabannya adalah



SaaS for Broilers

Merekam jumlah persediaan (pakan, Obat dan 
material) beserta daftar harga dan kuantitasnya.

Merekam data pemberian pakan, culling, 
deplesi dan  panen secara berkala.

Periode pemeliharaan kandang yang sedang
berjalan dan yang telah selesai.

Stok persediaan Pakan, Ayam, Obat-obatan, 
dan material



SaaS for Broilers



SaaS for Broilers

Aplikasi ini juga berperan sebagai early 
warning system untuk keadaan lingkungan 
kandang agar selalu optimal.

Aplikasi ini dapat merekam semua data 
yang dikirim oleh perangkat otomasi
mengenai monitoring pemeliharaan kandang
yang dilakukan perusahaan secara berkala.







Sejarah munculnya produk teknologi

Long time ago Today and future



Orang ini dikatakan “bodoh dan aneh” dijamannya



Dan sekarang ????



Technology

Technology



Continue

Improvement
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Chief Executive Officer
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Mobile Apps Engineer



Kerja sama

Diliput oleh Kompetisi

Nominator 
Akselerasi Startup Mahasiswa Indonesia (ASMI) 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020



Milestones

• Membuat model produk untuk 
eksternal tanpa partnership

• Mengembangkan partnership 
dengan manufaktur

• Melakukan mass produk

External Expansion
• Mengembangkan produk dengan 

partner

• Membuat solusi menjadi produk

• Membangun brand awareness

MVP & Product-Market Fit

2020 2021

• Mengembangkan fitur aplikasi 
dengan keberadaan data

• Ekspansi ke Kawasan Asia Tenggara

• Ekspansi ke bisnis Perunggasan ayam 
petelur dan unggas lain

Product Enhancement

2022



Terimakasih
Kunjungi Kami di :

BroilerX.com
Video Profile BroilerX : https://youtu.be/l1ZZWRP3VIA

https://youtu.be/l1ZZWRP3VIA

