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Abstract-Quail laying business is one of the promising 

businesses. But in the management of quail farms, it is 

not easy, there are several things that are considered 

such as the location of the cage, animal feed and quail’s 

drinking water [1]. Feeding livestock is given at any time. 

The availability of water it’s very important because if 

quail does not get drink or thirst this will affect the 

productivity of the egg later. Water flow control is 

important because it must be filled when the water tank 

runs out, so the farmer must control the water tank any 

time. The solution for controlling water tank is using 

Wireless Sensor Network based on the Internet of Thing 

using the MQTT protocol (Message Queuing Telemetry 

Transport). The sensors used is the ultrasonic sensor and 

DHT-22. The sensor will be placed on the water tank 

where ultrasonic sensors are used to measure water 

storage and DHT-22 to measure the temperature and 

humidity. The water tap at water tank will attach the 

servo to automatically turn the tap on or off. Data from 

each sensor will be sent to the broker that will be accessed 

by the Android application as subscriber and publisher. 

The android application will be sent a notification to the 

user if the Water tank is empty or full. 

 
Key words: Ultrasonic, DHT-22, MQTT, Wareless sensor 

network, servo motor. 

I. PENDAHULUAN 

Usaha peternakan puyuh petelur merupakan salah satu 

usaha yang menjanjikan. Hanya dibutuhkan waktu 45 hari 

agar puyuh dapat menghasilkan telur [1]. Namun dalam 

pengelolaan peternakan puyuh petelur ternyata tidak 

mudah, ada beberapa hal yang perlu di perhatikan seperti 

lokasi kandang, pakan ternak dan air minum ternak. 

Pemberian makan dilakukan 4 kali sehari yaitu ketika pagi, 

siang, sore dan malam, kemudian untuk minum ternak 

diberikan setiap saat dengan cara mengalirkan air melalui 

pipa dari penampungan air ke setiap tempat minum ternak 

yang ada pada setiap kandang. 

Penampungan air pada kandang puyuh ini tidak hanya 

berfungsi untuk menyalurkan air ke setiap kandang namun 

juga berfungsi sebagai tempat mencampur larutan vitamin 

untuk unggas agar puyuh tidak mudah sakit. Ketersediaan 

air pada penampungan ini sangat penting karena jika 

puyuh tidak mendapat minum atau kehausan ini 

berdampak pada produktifitas telur nantinya [1]. 

Pengontrolan air minum menjadi penting karna harus diisi 

setiap kali air pada penampungan habis. Hal ini kemudian 

menimbulkan masalah yaitu, peternak harus melakukan 

pengontrolan pada penampungan air setiap saat.  

Salah satu solusi agar pengontrolan penampungan air 

dapat dikelola dengan efisien adalah dengan 

memanfaatkan Wireless sensor Network berbasis Internet 

of Thing menggunakan protokol MQTT (Message 

Queuing Telemetry Transport). Sensor yang d hubungkan 

pada penampungan air adalah sensor ketinggian air, sensor 

jarak, sensor suhu yang kemudian data-data dari sensor-

sensor tersebut dikirimkan ke Broker melalui Wi-Fi, lalu 

pada keran penampungan air akan digunakan dua servo 

yang dihubungkan dengan internet sehingga pengontrolan 

air dapat dilakukan secara online dan peternak juga 

mendapat notifikasi waktu air pada penampungan penuh 

atau habis dan sebagai pengingat waktu pemberian vitamin 

ternak. 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

A. Tinjauan Pustaka 

Penelitian untuk membantu peternak dalam mengelola 

peternakan atau smartfarm berbasis IoT sudah banyak 

dilakukan namun dengan pengimplementasian yang 

berbeda-beda. Penelitian dengan tema smart farm 

umumnya menggunakan bermacam sensor seperti sensor 

suhu untuk mengetahui suhu ruangan dari kandang. 

Pada penelitian tentang memantau dan mengendalikan 

oprasional peternakan ayam yang dilakukan oleh Teuku 

Ridha. Penelitian ini bertujuan untuk membantu peternak 

ayam potong agar dapat memantau keadaan kandang 
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seperti memantau jumlah makanan yang tersedia di tempat 

pakan ayam. Kelebihan dari sistem ini adalah dapat 

memantau kedaan pakan ternak lebih baik, kemudian 

kekurangan dari sistem ini adalah pengontrolan air minum 

ternak hanya menggunakan sensor ultrasonik [2]. 

Penelitian selanjutnya adalah penelitian tentang sistem 

kendali pada rumah menggunakan protokol MQTT. 

Penelitian ini bertujuan untuk pengendalian jarak jauh 

pada beberapa perangkat yang ada di rumah seperti 

menyalakan lampu. Kelebihan sistem ini dapat melakukan 

kendali jarakjauh terhadap lampu yang berada di rumah 

dengan bantuan mikrokontroler yang 

mengimplementasikan protokol MQTT. Kekurangannya 

adalah yang user hanya dapat melakukan kendali terhadap 

lampu saja [3]. 

Kemudian penelitian selanjutnya adalah penelitia yang 

membahas tentang simualasi keran otomatis yang 

diimplementasikan pada bak mandi. Penelitian ini 

bertujuan agar pengguna dapat denpat efisien dalam 

penggunaan bak mandi. Kelebihan dari penelitian ini 

adalah alat yang di bangun dapat mengatur secara otomatis 

air yang di isi pada bak mandi sehingga tidak ada air yang 

terbuang. Kekurangan dari penelitian ini adalah hasil 

penelitian yang tidak dapat dikendalikan secara online atau 

jarak jauh oleh pengguna [4]. 

Berdasarkan pemaparan tinjauan pustaka di atas dan 

dari kekurangan yang ada pada pemaparan di atas maka 

dalam tugas akhir ini akan dibuat sebuah sistem yang dapat 

membantu peternak dalam melakukan pemantauan dan 

kendali jarak jauh terhadap kandang. Pemantauan dapat 

dilakukan oleh peternak kapan pun dan dimana pun hanya 

menggunakan smartphone seperti memantau suhu 

kandang dengan bantuan sensor suhu dan melihat jumlah 

air yang tersedia pada penampungan air selain itu peternak 

juga dapat melakukan kendali jarak jauh terhadap keran 

yang berada di penampungan air seperti menyalakan atau 

mematikan air keran dan juga jika peternak lupa 

mematikan keran air maka keran akan mati secara 

otomatis. 

 

B. Dasar Teori 

a. Internet of Things (IoT) 

Internet Of Things atau dikenal juga dengan singkatan 

IoT, merupakan sebuah konsep yang bertujuan untuk 

memperluas manfaat dari konektivitas internet yang sudah 

meluas. Cara kerja IoT yaitu dengan memanfaatkan 

sebuah algoritma pemrograman yang menghasilkan 

argumen yang dimana tiap-tiap perintah argumennya itu 

menghasilkan sebuah interaksi antara sesama perangkat 

yang terhubung secara otomatis dalam jarak berapa pun. 

Internetlah yang menjadi media penghubung di antara 

kedua interaksi perangkat tersebut, sementara peran 

manusia hanya bertugas sebagai pengatur dan pengawas 

bekerjanya alat tersebut secara langsung [5]. 

Internet of things pada dasarnya menghubungkan 

semua perangkat yang memiliki tombol on dan off ke 

internet. Perangkat yang dimaksud bisa berupa telepon 

genggam, mesin penggiling kopi, mesin cuci, lampu, jam 

tangan pintar, dan hampir semua barang yang dapat 

dibayangkan. Bagian dari sebuah sistem juga dapat 

dikendalikan, seperti pintu pada rumah, bor pada mesin 

pengebor minyak. Istilah Internet of Things sering disebut 

sebagai teknologi masa kini, yaitu teknologi yang 

memanfaatkan perangkat komputer berukuran mini dan 

dapat terhubung dengan jaringan lokal ataupun internet. 

Perangkat yang digunakan didesain untuk menggunakan 

daya yang kecil, sehingga perangkat tersebut hanya bisa 

menjalankan perintah – perintah sederhana. Internet of 

Things sudah banyak diaplikasikan pada Smart Home saat 

ini. Perangkat ini diatur untuk melakukan tugas – tugas 

tertentu saja seperti layaknya sistem yang tertanam untuk 
membaca data dari sensor [6]. 

 

b. Massage Queue Telemetry Transport (MQTT) 

MQTT adalah salah satu model sistem terdistribusi 

yang digunakan untuk komunikasi antar perangkat adalah 

dengan sistem publish/subscribe (PUB/SUB) [7]. Message 

Queue Telemetry Transport (MQTT) adalah sebuah 

protokol komunikasi data machine to machine (M2M) 

yang berada pada layer aplikasi, MQTT bersifat 

lightweight message artinya MQTT berkomunikasi 

dengan mengirimkan data pesan yang memiliki header 

berukuran kecil yaitu hanya sebesar 2bytes untuk setiap 

jenis data, sehingga dapat bekerja di dalam lingkungan 

yang terbatas sumber dayanya seperti kecilnya bandwidth 

dan terbatasnya sumber daya listrik, selain itu protokol ini 

juga menjamin terkiriminya semua pesan walaupun 

koneksi terputus sementara, protokol MQTT 

menggunakan metode publish/subscribe untuk metode 

komunikasinya.   

 
Gambar 1 Sistem umum IoT memakai MQTT (Sumber: 

https://1sheeld.com/mqtt-protocol/pure-javascript-mqtt-broker/) 

 

Publish/subscribe sendiri adalah sebuah pola 

pertukaran pesan di dalam komuunikasi jaringan dimana 

pengirim data disebut publisher dan penerima data disebut 

dengan subscriber, metode publish/subscribe memiliki 

beberapa kelebihan salah satunya yaitu loose coupling atau 

decouple dimana berarti antara publisher dan subscriber 

tidak saling mengetahui keberadaannya, terdapat 3 buah 

decoupling yaitu time decoupling, space decoupling dan 

synchronization decoupling, time decoupling adalah 

sebuah kondisi dimana publisher dan subscriber tidak 

harus saling aktif pada waktu yang sama, space decoupling 



3 

 

adalah dimana publisher dan subscriber aktif di waktu 

yang sama akan tetepi antara publisher dan subscriber 

tidak saling mengetahui keberadaan dan identitas satu 

sama lain, dan yang terakhir adalah synchronization 

decoupling kondisi dimana pengaturan event baik itu 

penerimaan atau pengiriman pesan di sebuah node hingga 

tidak saling mengganggu satu sama lain. MQTT 

Broker yang berfungsi untuk menangani publish dan 

subscribe data. Untuk platform Node.js anda bisa memakai 

broker mosca sedangkan untuk platform yg lain banyak 

broker tersedia seperti mosquitto, HiveMQ [3]. 

 

c. Mikrokontroler 

Mikrokontroler adalah komputer mikro dalam satu 

chip tunggal. Mikrokontroler memadukan CPU, ROM, 

RWM, I/O paralel, I/O seri, counter-timer, dan rangkaian 

clock dalam satu chip seperti terlihat pada Gambar 2.1 [8]. 

Dengan kata lain, mikrokontroler adalah suatu alat 

elektronika digital yang mempunyai masukan dan 

keluaran serta kendali dengan program yang bisa ditulis 

dan dihapus dengan cara khusus. Cara kerja 

mikrokontroler sebenarnya membaca dan menulis data [9]. 

d. ESP8266 NodeMcu 

Microcontroller ESP8266 NodeMcu adalah sebuah 

Microcontroller pengembangan berbasis modul 

microcontroller ESP 8266. Microcontroller NodeMcu 

dibuat sebagai solusi dari mahalnya sebuah sistem wireless 

berbasis Microcontroller lainnya. Dengan menggunakan 

Microcontroller NodeMcu biaya yang dikeluarkan untuk 

membangun sistem WiFi berbasis Microcontroller sangat 

murah, hanya sepersepuluhnya dari biaya yang dikeluarkan 

apabila membangun sistem WiFi dengan menggunakan 
Microcontroller Arduino Uno dan WiFi Shield [3]. 

 

 
 

Gambar 2. ESP8266 NodeMcu (Sumber: 

https://www.amazon.in/ESP8266 NODEMCU-Nodemcu-WiFi-

Development-Board/dp/B00UY8C3N0) 

 

e. Arduino IDE 

Arduino IDE Arduino IDE merupakan sebuah perangkat 

lunak yang bersifat open source. Perangkat lunak tersebut 

dapat dijalankan pada sistem operasi Windows, Linux, dan 

Mac OS X. Arduino IDE ditulis menggunakan bahasa 

pemrograman Java dan berdasarkan pada pemrosesan, 

AVR-GCC, dan perangkat open source lainnya [5] 

 

f. Android Studio 

Android studio adalah IDE (Integrated Development 

Environment) resmi untuk pengembangan aplikasi Android 

dan bersifat open source atau gratis. Peluncuran Android 

Studio ini diumumkan oleh Google pada 16 mei 2013 pada 

event Google I/O Conference untuk tahun 2013. Sejak saat 

itu, Android Studio mengantikan Eclipse sebagai IDE 
resmi untuk mengembangkan aplikasi Android. 

g. Sensor 

Berikut merupakan beberapa jenis sensor yang 

digunakan dalam pembuatan sistem yakni: 

 

1. Sensor DHT-22 

Sensor DHT22 adalah sensor digital yang dapat 

mengukur suhu dan kelembaban udara di sekitarnya. 

Memiliki tingkat stabilitas yang  sangat  baik  serta fitur 

kalibrasi yang sangat akurat. Koefisien kalibrasi yang 

tersimpan dalam program memory, sehingga ketika 

internal sensor mendeteksi sesuatu, maka module ini 

menyertakan koefisien tersebut dalam kalkulasinya 

[12]. DHT22 termasuk sensor yang memiliki kualitas 

terbaik, dinilai dari respon, pembacaan data yang cepat, 

dan kemampuan anti-interference. Ukurannya yang 

kecil, dan dengan transmisi sinyal hingga 20 meter [10]. 

 
Gambar 3. Sensor DHT-22 (Internet: aliexpress.com, 2016) 

 

2. Sensor Ketinggian air 

Sensor ini merupakan sensor ketinggian air yang 

dapat diletakkan di atas permukaan air. Sensor ini 

bekerja dengan cara jika bola pada ujung sensor 
bergerak ke atas maka akan bernilai false. 

 
Gambar 4. Sensor Ketinggian Air (Sumber : 

https://www.tokopedia.com/jossgandos/water-level-switch-sensor-

float-switch-vertical/) 

 

3. Sensor Ultrasonik 

  Sensor ultrasonik parallax ping terdiri dari 

sensor, chip pembangkit gelombang, penerima 

gelombang dan pembangkit pulsa. Ketika rangkaian 

elektronik dari parallax ping mendapat catu daya, maka 

akan dihasilkan pulsa-pulsa yang akan dikirim oleh 

bagian transmiter. Sensor akan mendeteksi adanya 

sebuah objek yang berada di depan sensor, yang 

ditandai dengan adanya sinyal yang diterima oleh 

https://github.com/mqtt/mqtt.github.io/wiki/servers
https://github.com/mqtt/mqtt.github.io/wiki/servers
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sensor penerima pulsa. Jarak tempuh pulsa dianggap 

sebagai dua kali jarak sensor dengan objek [13]. 

 
Gambar 5. Sensor ultrasonik (Sumber : 

https://www.tokopedia.com/fabric-tech/sensor-ultrasonik-sensor-jarak/) 

 

4. Servo motor 

Motor servo adalah sebuah motor DC dengan 

sistem umpan balik tertutup di mana posisi rotor-nya 

akan diinformasikan kembali ke rangkaian kontrol 

yang ada di dalam motor servo. Motor ini terdiri dari 

sebuah motor DC, serangkaian gear, potensiometer, 

dan rangkaian kontrol. Potensiometer berfungsi untuk 

menentukan batas sudut dari putaran servo. Sedangkan 

sudut dari sumbu motor servo diatur berdasarkan lebar 

pulsa yang dikirim melalui kaki sinyal dari kabel motor 

servo. 

 

Gambar 6. Servo Motor (Sumber : http://zonaelektro.net/motor-servo/) 

 

III. METODE PENELITIAN 

A. Rancangan Arsitektur Sistem 

Secara garis besar, rancangan sistem monitoring dan 

kontrol air ini terbagi menjadi 3 bagian seperti konsep IoT 

pada umumnya, bagian-bagian tersebut adalah:  

1. Perangkat keras dari sensor ultrasonik, sensor DHT-

22 dan sensor ketinggian air yang dirakit menggunkan 

ESP8266 dan servo motor. 

2. Internet sebagai gateway untuk menhubungkan 
perangkat dengan broker dengan banruan Wi-Fi. 

3. Sistem informasi Monitoring suhu dan kontrol air 

berbasis android sebagai aplikasi disisi pengguna. 

 

 
Gambar 7. Arsistektur Sistem Monitoring dan kontrol air 

 

Pada gambar di atas, sensor akan mengirim data pada 

broker melalui microkontroler dengan bantuan Wi-Fi 

melalui internet yang kemudian akan diakses oleh 
pengguna menggunakan aplikasi SINGULAR. 

 

B. Rancangan Perangkat Keras 

Rancangan perangkat dari sisitem infor masi kendaraan 

bermotor menggunkan GPS dapat diihat pada Gambar 8. 

 
Gambar 8. Rancangan perangkat keras 

 

Gambar di atas merupakan rancangan perangkat keras, 

terdapat ESP8266 NodeMcu yang dimana sensor-sensor 

dihubungkan dengan kabel jumper ke ESP8266 NodeMcu. 

ESP8266 NodeMcu sebagai microcontroller untuk 

mengontrol sensor serta mengirim data ke broker. Setiap 

sensor menerima masukan sesuai jenis sensornya yakni 

sensor suhu untuk mengetahui suhu udara, sensor 

ultrasonik difungsikan untuk mengukur kapasitas air yang 

ada di dalam penampungan, sensor ketinggian air sebagai 

pemicu jika air sudah penuh maka servo akan menyala dan 

mematikan keran air dan servo sebagi motor untuk 

memutar keran 
  

http://zonaelektro.net/tag/motor-servo/
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C. Rancangan desain fisik 

 
Gambar 9. Desain fisik 

 

Pada Gambar di atas merupakan Gambaran Desain 

fisik yang akan dibuat dimana setiap sensor ditempatkan 

di tempat yang sesuai berdasarkan fungsinya. 

 

D. Rancangan Komunikasi MQTT 

Saat ini terdapat banyak broker yang banyak digunakan, 

salah satunya yang digunakan pada penelitian ini yaitu 

HiveMQ. HiveMQ adalah broker MQTT yang populer di 

gumam banyak orang, selain itu juga ideal untuk 

pengembagan pada penerapan IoT. MQTT server yang 

terhubung dengan sensor akan mem-publish atau 

mengirim data yang diberi label topic tertentu menuju 

broker.hivemq.com, kemudian data dapat ditampilkan 

sesuai topik pada MQTT client yang melakukan subscribe. 

Adapun usecase dan tampilan dari sisi pengguna sebagai 

berikut: 
1. Use Case Diagram 

 
Gambar 10. Usecase Diagram\ 

Pada Gambar di atas peternak dapat melakukan 

subscibe ke broker, menyalakan atau mematikan 

keran, menerima informasi keadaan suhu kandang 

dan melihat jumlah ketersedian air dalam 

penampungan air dalam bentuk data Progress bar 

dan mendapakan notifikasi jika air penuh atau habis 

dan mengingatkan untuk waktu pemberian vitamin 

ternak. 
 

2. Prototype User Interface 

 

 
Gambar 11. Bentuk Tampilan User Interface 

 

Gambar di atas adalah tahap perancangan 

prototype user interface yang merupakan bagian 

dari tahap perancangan perangkat lunak. Pada 

tahap ini akan dibuat sebuah rancangan tampilan 

dari sistem yang ingin dibangun menggunakan 

Android Studio. 

 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengujian terhadap sistem dilakukan dengan 

melakukan percobaan untuk melihat kemungkinan 

kesalahan yang terjadi dari setiap proses. Pada pengujian 

sistem ini dibagi dengan 2 tahap. Pada tahap pertama 

dilakukan pengujian terhadap fungsi dari perangkat 

monitoring suhu dan kontrol air yang telah dibuat. 

Kemudian pada tahap selanjutnya adalah pengujian 

terhadap fungsi dari sistem informasi monitoring suhu dan 

kontrol air berbasis android. Adapun pengujian sistem 

yang digunakan adalah metode Black Box untuk aplikasi 

android dan prangkat yang di gunakan. 

1. Hasil pengujian sensor suhu 

Pada punjian sensor suhu ini, sensor akan 

ditempatkan pada ruangan terbuka. Pengujian yang 

dilakukan adalah mengukur akurasi nilai suhu dan 

kelembapan dari data yang di-publish pada broker 

kemudian dibandingkan dengan data dari BMKG. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 12 

dan Gambar 13. 
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Gambar 12. Data pengujian temperatur 

 

Gambar di atas merupakan hasil dari data temepratur 

setelah dilakukan publish pada broker dengan host 

“broker.hivemq.com” dan port “1883” dengan topic 

“GG/humedad” yang kemudian dibandingkan 

dengan data dari BMKG. 

 

Gambar 12. Data pengujian kelembapan 

Gambar di atas merupakan hasil dari data kelembapan 

setelah dilakukan publish pada broker dengan host 

“broker.hivemq.com” dan port “1883” dengan topic 

“GG/temperatura” dan kemudian dibandingkan dengan 

data dari BMKG. 

2. Hasil pengujian sensor ultrasonik 

Pada punjian sensor Ultrasonik ini, sensor akan di 

tempatkan 40cm diatas dari batas bawah 

penampungan air. Pengujian yang dilakukan adalah 

mengukur akurasi nilai jarak dalam satuan sentimeter 

(cm) yang kemudian dipersentasekan. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada Gambar 14 dan Tabel 1. 

 

Gambar 14. Posis sensor ultrasonik 

Gambar di atas adalah jarak antara sensor jarak dan 

penampungan air dimana tinggi dari penampungan 

air adalah 40cm dan jarak antara sensor dan batas 

maksimal air adalah 10cm sehingga sensor diatur 

hanya dapat membaca jarak anatar 1cm - 30cm. 

 
Tabel 4.1 Data jarak dari hasil pengujian sensor ultrasonik 

Sensor  Ultrasonik 

10 cm 15 cm 20 cm 25 cm 30 cm 35 cm 

33% 50% 67% 83% 100% 100% 

valid valid valid valid valid valid 

 
Tabel di atas merupakan hasil dari data sensor 

ultrasonik setelah dilakukan publish pada broker 

dengan host “broker.hivemq.com” dan Port “1883” 

dengan topic “GG/jarak/han” pengujian dilakukan 

dengan mendekatkan sebuah objek pada sensor 

ultrasonik dengan jarak seperti pada tabel dan 

semuanya valid. Data valid tersebut menunjukkan 

sensor ultrasonik befungsi dengan baik. 

3. Hasil pengujian servo 

Pada pungjian servo motor akan dilakukan dengan 

melakukan publish data pada broker dalam bentuk 

data desimal array sehingga servo bergerak sesuai 

nilai pada broker. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada 

Tabel 2 dan 3. 

 
Tabel 2 Hasil pengujian pada servo 1 

Servo 1 

0 o 30 o 60 o 90 o 120 o 150 o 180 o 

valid valid valid valid valid valid valid 

 

Tabel di atas adalah data pengujian yang dilakukan 

pada servo 1 yang ditempatkan pada keran 1 yang 

merupakan sumber air. Servo menerima masukan 

hanya desimal array sehingga pengujian dilakukan 

dengan aplikasi MQTTBox agar dapat melakukan 
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publish dan subsribe secara bersamaan. Dari tabel 

tersebut kita dapat melihat servo digerakkan ke arah 

0 o – 180 o dan semuanya valid. Data valid tersebut 

menunjukkan servo 2 befungsi dengan baik. 
 

Tabel 3 Hasil pengujian servo 2 

Servo 2 

0 o 30 o 60 o 90 o 120 o 150 o 180 o 

valid valid valid valid valid valid valid 

 

Tabel di atas adalah data pengujian yang dilakukan 

pada servo 2 yang ditempatkan pada keran 2. Servo 

menerima masukan hanya desimal array sehingga 

pengujian dilakukan dengan aplikasi MQTTBox agar 

dapat melakukan publish dan subsribe secara 

bersamaan. Dari tabel tersebut kita dapat melihat 

servo digerakkan ke arah 0 o – 180 o dan semuanya 

valid. Data valid tersebut menunjukkan servo 1 

befungsi dengan baik. 
 

4. Pengujian aplikasi SINGULAR 

Pada pengujian menggunakan metode black box ini 

akan menguji fungsi-fungsi yang terdapat pada sistem 

onformasi Monitoring suhu dan kontrol air sudah 

berjalan dengan sesuai harapan atau tidak. Berikut 
merupakan fungsi fungsi yang diuji. 

1. Pengujian koneksi ke broker 

2. Pengujian fungsi data temperatur. 

3. Pengujian fungsi data kelembapan. 

4. Pengujian fungsi data ketersediaan air 

dengan progress bar. 

5. Pengujian data ketersediaan air dalam 
persentase. 

6. Pengujian notifikasi air penuh. 

7. Pengujian notifikasi air habis. 

8. Pengujian Button 1 unutk keran 1. 

9. Pengujian Button 2 unutk keran 2. 

 

Dari semua hasil pengujian di atas 

menghasilkan kesimpulan valid yaitu semua 

fungsi yang diujikan sudah berjalan dengan baik 

sesuai yang dharapkan. 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Dari penelitian yang telah dilakukan kesimpulan yang 

telah didapatkan yaitu sebagai berikut: 

1. Sistem Monitoring Suhu dan Kontrol Air pada 

Kandang Puyuh Petelur Berbasis Internet of Thing 

dengan Protokol MQTT dapatmengimplementasikan 

komunikasi MQTT sehingga sensor dapat tehubung 

dengan broker secara online dengan bantuan Wi-Fi. 

2. Berdasarkan hasil pengujian data sensor DHT-22 dan 

sensor ultrasonik dapat di-publish pada broker yang 

digunakan oleh mikrokontroler dengan bantuan Wi-

Fi. 

3. Aplikasi berbasis android yang diberi nama 

SINGULAR dapat melakukan proses koneksi pada 

MQTT broker dan juga melakukan publish dan 

subscribe. 

4. Data sensor DHT-22 dapat ditampilkan pada aplikasi 

SINGULAR dengan melakukan subscibe pada 

broker dengan topic “GG/humdad” untuk data 

kelembaban dan “GG/temperatura” untuk data 

temperatur. 

5. Sensor ultrasonik dapat digunakan sebagai alat untuk 

mengukur ketinggian air pada penampungan air yang 

kemudian data tersebut ditampilkan dalam bentuk 

progres bar dan persentase pada aplikasi 

SINGULAR. 

6. Aplikasi SINGULAR dapat meberikan notifikasi jika 

air pada penampungan penuh dan habis. Notifikasi 

ini berdasarkan nilai dari sensor jarak yang 

digunakan untuk mengidentifikasi jumlah 

ketersediaaan air pada penampungan yang mana jika 

nilai sensor 0% maka akan muncul notifikasi air 

kosong dan jika bernilai 100% maka akan muncul 

notifikasi air penuh. 

7. 2 buah servo tidak dapat berputar maksimal jika 

menggunakan daya 5v secara bersamaan sehingga 

digunakan Power supply 9v agar servo berputar 

dengan baik. 

8. Servo 1 dan servo 2 dapat dikendalikan dengan 

aplikasi SINGULAR dengan melakukan publish data 

dengan topic “GG/button/han” dan 

“GG/button2/han” dengan nilai 0 jika Button  “OFF” 

dan 90 jika Button “ON”. 

 

9. Berdasarkan pengujian digunakan sensor ketinggian 

air yang bekerja seperti float switch hingga jika 

bernilai true maka servo 1 akan diset 0 hal ini 

dilakukan untuk mengantisipasi  jika air 

penampungan penuh dan user lupa mematikan servo 

1 pada keran maka sistem akan mematiakan servo 1 

secara otomatis. 

B. Saran 

Jika dilakukan penelitian lebih lanjut tentang 

penelitian ini dapat mempertimbangkan saran – saran 

sebagai berikut: 

1. Sistem ini diharapkan dapat dikembangkan tidak 

hanya untuk peternak unggas puyuh namun juga 

untuk peternak unggas lain. 

2. Sistem ini diharapkan dapat dikembangkan 

dengan menambahkan fitur seperti menditeksi 

ketersediaan makanan pada kandang puyuh 

3. Sistem ini diharapkan dapat dikembangkan 

dengan membuat perangkat yang lebih ringkas 

sehingga mudah digunakan peternak lain. 
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