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ABSTRAK 

  

Sangkar burung hingga saat ini masih banyak yang menggunakan metode 

manual dalam memberi pakan, minum, serta membersihkan wadah pakan. Semua 

kegiatan tersebut dapat dilakukan secara otomatis. Namun permasalahannya selama 

ini sangkar burung sangat jarang dikembangkan. Oleh karena itu penulis membuat 

sangkar burung otomatis yang dapat memberikan pakan dan minum burung secara 

otomatis serta dapat melakukan monitoring, kontroling, dan mengirim pesan teks 

ketika stok pakan akan habis. Kelebihan dari peneltian sebelumnya ada pada sistem 

dapat melakukan kontroling jarak jauh untuk membersihkan sisa pakan dalam 

wadah pakan dan melakukan monitoring terhadap stok pakan serta mendapatkan 

pesan jika stok pakan akan habis.  

Pada tugas akhir ini penulis menggunakan NodeMCU ESP32 sebagai pusat 

kontrol. Input yang digunakan adalah sensor Light Dependent Resistor, sensor 

Water Level, dan sensor Ultrasonic. Sedangkan untuk output adalah Motor Servo, 

Solenoid Valve, dan Kipas.  

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan untuk otomasi pemberian pakan 

yang memanfaatkan sensor Light Dependent Resistor dan aktuator Motor Servo 

dapat melakukan pengisian pakan sekitar 48 gram dalam sekali pengisian dan untuk 

otomasi pemberian minum yang memanfaatkan sensor Water Level dan aktuator 

Solenoid Valve memiliki tingkat keakuratan 83.01% untuk perbandingan antara 

sensor dengan alat pembanding yaitu penggaris. Sedangkan untuk bagian IoT yaitu 

monitoring yang menggunakan sensor Ultrasonic memiliki tingkat keakuratan 

98.66%, kontroling jarak jauh yang menggunakan kipas memiliki tingkat 

keakuratan 100%, dan untuk pengiriman pesan teks memiliki tingkat keakuratan 

100%. 

 

Kata Kunci: ESP32, Internet of Things, Sensor, Motor Servo, Solenoid, Fan. 
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BAB I   

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Perkembangan teknologi yang semakin pesat mempengaruhi gaya hidup 

seluruh manusia. Saat ini seluruh dunia sedang masuk kedalam zaman globalisasi 

atau zaman modernisasi. Modernisasi merupakan proses transformasi dari keadaan 

yang kurang maju beralih kearah yang lebih maju dengan harapan dapat membuat 

kehidupan masyarakat akan menjadi lebih baik. Pada zaman sekarang hampir setiap 

orang sangat bergantung pada teknologi dalam berbagai hal seperti komunikasi, 

transaksi, dan sebagainya. Hal ini mendorong teknologi menjadi kebutuhan setiap 

orang, dari anak muda hingga orang tua, orang awam hingga para ahli semuanya 

menggunakan teknologi dalam bebagai aspek kehidupannya. 

Teknologi dapat di implementasikan ke dalam berbagai hal, salah satunya 

adalah membuat pengisian pakan dan minum secara otomatis. Pada kesempatan kali 

ini peneliti bertujuan untuk membuat sebuah prototipe pemberi pakan dan minum 

otomatis untuk di implementasikan pada kandang burung. 

Berdasarkan penelitian sebelumnya (Mayda Waruni Kasrani, 2018) 

penelitian mengenai otomatisasi tempat makan burung yang memanfaatkan sensor 

ultrasonik untuk mendeteksi makanan dan minuman yang ada di dalam sangkar 

burung, dan motor servo untuk mengendalikan katup pada tempat makan dan 

minum. Pemilik burung akan mendapatkan pesan sms melalui GSM ketika 

makanan dan minuman tersebut penuh. Hasil pengujian menunjukkan alat yang 

dibuat dapat membantu pemilik burung dalam mengontrol makan dan minum 

burung ketika pemilik meninggalkan rumah dalam jangka waktu yang lama. 

Berdasarkan uraian masalah dan hasil dari penelitian terdahulu yang telah 

tertulis di atas, maka penulis tertarik untuk mengembangkan sistem otomatisasi 

yang di gabungkan dengan Internet of Things untuk melakukan kontroling 

pembersih wadah pakan dan monitoring secara real-time terhadap wadah pakan dan 

minum serta stok pakan dan minum. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan 

dalam Tugas Akhir ini yaitu:  

a. Bagaimana unjuk kerja alat pemberi pakan dan minum otomatis dapat 

menyesuaikan kondisi wadah pakan dan minum burung setiap saat? 

b. Bagaimana unjuk kerja penerapan Internet of Things untuk monitoring dan 

kontroling jarak jauh alat pemberi pakan dan minum burung otomatis? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam pembuatan Tugas Akhir ini, pembahasan masalah dibatasi pada 

beberapa hal berikut yaitu: 

1. Sangkar digunakan untuk burung yang memiliki usia lebih dari 3 bulan 

2. Sangkar digunakan pada burung pemakan biji-bijian 

3. Pusat kontrol yang digunakan adalah NodeMCU ESP32 

 

1.4 Tujuan 

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan 

penelitian dalam Tugas Akhir adalah membuat sistem otomasi untuk pengisian 

pakan dan minum serta sistem kontrol jarak jauh yang digunakan untuk 

membersihkan sisa pakan pada wadah pakan. 

 

1.5 Manfaat 

Adapun dari Tugas Akhir ini dapat diperoleh manfaat sebagai berikut : 

1. Pemilik burung dapat melakukan monitoring terhadap stok pakan dari jarak 

jauh.  

2. Burung peliharaan tidak akan mati karena kelalaian pemilik burung. 

3. Pembersihan wadah pakan dapat dilakukan dari jarak jauh. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pakan Minum Burung 

 Pakan dan minum merupakan hal yang vital bagi burung, burung merupakan 

mahluk hidup yang memerlukan pakan dan minum selayaknya mahluk hidup pada 

umumnya. Pemberian pakan dan minum untuk burung peliharaan yang baik dapat 

meningkatkan harapan hidup pada burung peliharaan tersebut. 

 Hal utama yang perlu diperhatikan dalam masalah pakan dan minum burung 

adalah pakan dan minum yang digunakan tersebut memenuhi kriteria “4 sehat 5 

sempurna”. Pakan yang bagus harus memenuhi kandungan karbohidrat, lemak, 

protein, vitamin, dan mineral. Jika unsur-unsur tersebut memenuhi maka burung 

peliharaan tersebut akan menjadi burung yang sehat. 

 

2.2 MQTT 

 MQTT yang berarti “Message Queuing Telemetry Transport” adalah 

protokol messaging yang digunakan untuk komunikasi dalam Internet of Things 

(IoT). Cara kerja MQTT adalah dengan menerapkan sistem publish dan subscribe. 

Publish berfungsi sebagai pengirim data pada subscriber dengan perantara melalui 

sebuah broker, MQTT adalah protokol komunikasi yang bersifat machine to 

machine atau M2M dan bekerja di layer ketujuh atau aplikasi (Abilovani et al., 

2018). 

 MQTT dirancang oleh Andy Standford – Clark (IBM) dan Arlen Nipper di 

tahun 1999, yang semula digunakan untuk menghubungkan sistem telemeteri jalur 

pipa minyak melalui satelit. Protokol MQTT sangat mendukung jaringan WAN, 

karena WAN mencakup area yang sangat luas. Dengan menggunakan MQTT, 

maker dapat mengoptimasi pertukaran data pada sistem IoT agar transfer yang 

dilakukan dapat dilakukan dengan cara seefisien mungkin, yaitu dengan: 
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• Menekan ukuran paket menjadi sekecil mungkin. 

• Meminimalisir penggunaan ruang penyimpanan. 

• Meminimalisir proses komputasi untuk proses encoding dan decoding dari 

paket data. 

 Keuntungan dari MQTT adalah energi dan penyimpanan yang diperlukan 

tidak harus besar. MQTT lebih ringan jika dibandingkan dengan protokol HTTP 

sehingga sangat cocok untuk diterapkan pada perangkat berdaya rendah yang harus 

menerima dan mengirim data dengan ukuran seminimal mungkin. 

 

Gambar 2.1 Konsep MQTT 

 

2.3 NodeMCU ESP32 

 NodeMCU ESP32 adalah sebuah perangkat keras mikrokontroler yang 

sering digunakan untuk keperluan Internet of Things. NodeMCU ESP32 merupakan 

sebuah mikrokontroler yang bersifat sumber terbuka yang sering digunakan untuk 

keperluan IoT. NodeMCU ESP32 juga merupakan sebuah mikrokontroler yang 

memiliki harga terjangkau dan hemat energi dengan Wi-Fi. NodeMCU ESP32 

dibuat oleh Espressif Systems, perusahaan berbasis di Shanghai, Tiongkok. 

Menggunakan TSMC sebagai pemproduksi inti dengan besar 40nm. 

 

Spesifikasi NodeMCU ESP32 sebagai berikut: 

• Main Processor: Tensilica Xtensa 32-bit LX microprocessor 

• Wi-Fi: 802.11 b/g/n/e/I (802.11n @2,4GHz hingga 150Mbit/detik) 

• Bluetooth: v4.2 BR/EDR dan Bluetooth Low Energy (BLE) 

• Memory ROM: 448 KiB 

• Memory SRAM: 520 KiB 
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Gambar 2.2 Hardware NodeMCU ESP32 

 

2.4 Sensor Water Level 

 Water Level Sensor adalah alat yang digunakan untuk melakukan 

pemantauan terhadap kedalaman air. Water Level Sensor dapat digunakan untuk 

memantau kedalaman air secara real-time dengan akurat. Dengan dilengkapi alat 

yang terintegrasi dan alat yang akan digunakan dapat membantu sensor dalam 

melakukan pemantauan. Water Level Sensor yang digunakan memiliki rentang 

pembacaan antara 0-4 cm. 

 Water Level Sensor merupakan sensor bertipe data analog yang memiliki 

nilai rentang antara 0-1023. Rumus yang digunakan untuk menentukan nilai 

ketinggian air yaitu (nilai sensor * panjang sensor) / 1023. 

  

 

 

Gambar 2.3 Hardware Water Level Sensor 

 

2.5 Sensor Light Dependent Resistor 

 Sensor Light Dependent Resistor (LDR) merupakan sebuah komponen 

resistor yang nilai resistensinya akan berubah-ubah seiring dengan intensitas cahaya 



6 

 

 

 

yang diterima oleh sensor. Sensor LDR dapat digunakan untuk berbagai hal dengan 

kondisi cahaya yang diterima oleh sensor. Semakin banyak cahaya yang diterima, 

maka akan semakin menurun nilai resistensinya. Sebaliknya jika semakin sedikit 

cahaya yang diterima, maka semakin tinggi nilai resistensinya. 

 Sensor LDR merupakan sensor yang memiliki tipe data analog yang 

memiliki rentang nilai antara 0-4095. Saat sensor semakin menerima banyak cahaya 

nilai yang dihasilkan akan semakin besar, dan ketika sensor semakin sedikit 

menerima cahaya maka nilai yang dihasilkan akan semakin kecil. 

 

Gambar 2.4 Hardware Sensor Light Dependent Resistor 

 

2.6 Sensor Ultrasonic 

 Sensor sonar atau sensor ultrasonic adalah sensor yang menggunakan suara 

ultrasonic untuk melakukan deteksi terhadap benda atau objek yang ada didepan 

sensor. Sensor ultrasonic terdiri dari beberapa bagian yaitu transmitter dan 

receiver, cara kerja dari sensor ultrasonic yaitu ketika transmitter mengirimkan 

gelombang ultrasonic dan ketika gelombang tersebut mengenai benda yang ada 

didepan sensor maka gelombang tersebut akan kembali dan diterima oleh receiver 

(JakaSumarimby et al., 2021). 

 Pada dasarnya, sensor PING terdiri dari sebuah chip pembangkit sinyal 

40kHz, ultrasonik memiliki sebuah speaker yang berfungsi sebagai pengubah 

sinyal 40kHz menjadi sebuah besaran bunyi dan sebuah microphone berfungsi 

sebagai pendeteksi bunyi pantulan (Amin, 2020). 

 Gelombang ultrasonic berjalan dengan sebuah medium, besar jarak yang 

bisa dihitung dengan rumus s = v.t/2. Dimana s merupakan jarak dalam satuan 

meter, v adalah kecepatan suara yaitu 344m/detik, dan t adalah waktu tempuh dalam 

satuan detik. 
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Gambar 2.5 Hardware Sensor Ultrasonic 

 

2.7 Solenoid Valve 

 Solenoid valve berfungsi untuk meneruskan atau menghentikan aliran dari 

sebuah sistem, pengaturan dilakukan dengan menggunakan arus listrik. Solenoid 

valve terdiri dari sebuah kumparan yang memiliki bentuk silinder dimana pada 

bagian tengah pada silinder memiliki sebuah inti besi yang mudah dibuat magnet 

dan disebut juga dengan plunger.  

Cara kerja solenoid valve secara rinci, yaitu: 

1. Pada saat coil magnet teraliri arus (on), maka solenoid valve tertarik menuju 

coil magnet sehingga inlet hole terbuka dan udara masuk menekan batang 

aktuator menggerakkan valve aktuator on. 

2. Pada saat coil magnet tidak dialiri arus (off), maka solenoid valve terdorong 

menjauh dari coil magnet karena adanya pegas pembalik dan outlet hole terbuka 

sehingga udara masuk menekan batang aktuator menggerakkan solenoid valve 

off. 

 Solenoid valve sistem sama halnya seperti relay yang hanya memiliki dua 

kondisi, yaitu energized (kondisi on) dan de-energized (kondisi off). Solenoid 

valve memerlukan tekanan angin untuk menggerakkan valve aktuator yang nilai 

tekanannya disesuaikan dengan jenis aktuator valve tersebut. Solenoid valve 

memiliki tingkat responsibilitas sangat cepat, sehingga cocok digunakan untuk 

sistem kontrol yang membutuhkan kecepatan reaksi tinggi (Zarkasi et al., 2018). 

  

 

 

Gambar 2.6 Hardware Solenoid Valve
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2.8 Motor Servo 

 Motor servo adalah perangkat atau aktuator putar (motor) yang dirancang 

dengan sistem kontrol umpan balik loop tertutup (servo), sehingga dapat di atur 

untuk menentukan dan memastikan sudut dari poros output motor. Motor servo 

merupakan perangkat yang terdiri dari motor DC, serangkaian gear, rangkaian 

kontrol, dan potensiometer. Serangkaian gear yang melekat pada poros motor DC 

maka akan memperlambat putaran poros dan meningkatkan torsi motor servo, 

sedangkan potensiometer dengan perubahan resistensinya saat motor berputar 

berfungsi sebagai penentu batas posisi putaran poros motor servo. 

 Pada dasarnya motor servo banyak digunakan sebagai aktuator yang 

membutuhkan putaran motor secara presisi. Perbedaan motor servo dengan motor 

DC pada umumnya terletak pada motor DC hanya mengendalikan kecepatan serta 

arah putaran, sedangkan motor servo yaitu penambahan besaran parameter yang 

dapat dikendalikan berdasarkan sudut / derajat (Mucthar et al., 2021).  

 

Gambar 2.7 Hardware Motor Servo MG90S 

 

2.9 Fan DC 12V 

 Kipas 12V adalah aktuator yang akan dimanfaatkan sebagai pembersih 

wadah pakan yang berada dalam sangkar burung, dengan dorongan angin yang 

dihasilkan oleh kipas akan mendorong keluar sisa-sisa pakan burung yang ada pada 

dalam wadah pakan. 
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Gambar 2.8 Hardware Fan DC 12V 

2.10 Relay 

 Relay adalah sebuah peranti yang bekerja berdasarkan elektromagnetik atau 

sebuah saklar elektronis yang dapat dikendalikan dengan rangkaian elektronik yang 

menggunakan energi listrik sebagai sumber energinya. Kontaktor akan terbuka 

(mati) atau tertutup (menyala) karena efek induksi magnet yang dihasilkan inductor 

saat dialiri arus listrik. Perbedaan antara relay dengan saklar adalah pergerakan 

kontaktor (menyala / mati) dilakukan secara manual tanpa perlu arus listrik. Secara 

ringkas relay elektromekanis dapat didefinisikan sebagai saklar yang digerakkan 

secara mekanis dengan energi listrik (Mucthar et al., 2021). 

 

Gambar 2.9 Hardware Relay 

 

2.11 Power Supply 

 Power supply merupakan sebuah perangkat keras pada komponen 

elektronika yang berfungsi sebagai supplier arus listrik. Power supply berfungsi 

untuk mengubah tegangan arus dari AC menjadi arus DC yang kemudian diubah 

menjadi daya yang diperlukan oleh komponen yang akan digunakan. 

 

Gambar 2.10 Hardware Power Supply
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Blok Diagram 

 

 

Gambar 3.1 Blok Diagram 

 

Pada Gambar 3.1 dapat dilihat terdapat gambaran model skema 

rancangan yang disetiap bagian memiliki peran masing-masing. Berikut 

penjelasan setiap bagian pada blok diagram yang ada di atas: 

A. Otomatiasasi Pemberian Pakan 

 Dalam proses otomatisasi pemberian pakan yang terlihat pada Gambar 3.1 

komponen yang digunakan yaitu: 

1. Light Dependent Resistor 

Light Dependent Resistor digunakan sebagai pengukur keadaan pakan yang 

ada pada wadah pakan dalam sangkar, pengukuran yang dilakukan 

memanfaatkan sensor Light Dependent Resistor untuk mengetahui kondisi 

wadah makanan burung kosong atau terisi. 

2. NodeMCU ESP32 

NodeMCU ESP32 digunakan sebagai mikrokontroler pusat input dan output 

untuk sistem yang diterapkan. 

3. Motor Servo 

Motor Servo digunakan untuk membuka atau menutup saluran untuk mengisi 

makan dalam kandang, kondisi buka atau tutup di dapat dari kondisi data 

yang diterima oleh Sensor LDR yang ada dalam sangkar. 
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B. Otomatiasasi Pemberian Minum 

 Dalam proses otomatisasi pemberian minum yang terlihat pada Gambar 3.1 

komponen yang digunakan yaitu: 

1. Water Level Sensor 

Water Level Sensor digunakan sebagai pengukur kedalaman air yang ada 

pada wadah air dalam sangkar, pengukuran yang dilakukan memiliki batasan 

yaitu jarak yang dapat diukur adalah 0-4 cm. 

2. NodeMCU ESP32 

NodeMCU ESP32 digunakan sebagai mikrokontroler pusat input dan output 

untuk sistem yang diterapkan. 

3. Relay 

Relay digunakan untuk menjadi sebuah switch on atau off untuk solenoid 

valve. 

4. Solenoid Valve 

Solenoid Valve digunakan untuk membuka dan menutup saluran air yang 

akan digunakan untuk mengalirkan air dari tempat stok air yang ada di luar 

sangkar menuju ke wadah air yang ada di dalam sangkar burung. 

 

C. Monitoring Stok Pakan 

 Dalam proses monitoring stok pakan dan minum yang terlihat pada Gambar 

3.1 komponen yang digunakan yaitu: 

1. Ultrasonik 

Ultrasonik digunakan sebagai pengukur stok persediaan pakan yang berada 

pada wadah stok makanan. 

2. NodeMCU ESP32 

NodeMCU ESP32 digunakan sebagai publisher atau pengirim data-data 

yang didapatkan dari sensor dikirimkan kedalam sebuah broker. 

3. Hivemqtt 

Hivemqtt merupakan salah satu broker dari protokol komunikasi mqtt. 

Fungsi broker adalah sebagai penyedia layanan perantara dari sebuah 

publisher kepada subscriber. 
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4. Device 

Device digunakan sebagai media untuk melakukan monitoring dari data-data 

sensor yang telah didapatkan. 

 

D. Pembersih Tempat Pakan Burung 

 Dalam proses kontrol jarak jauh pembersih tempat pakan burung yang 

terlihat pada Gambar 3.1 komponen yang digunakan yaitu: 

1. NodeMCU ESP32 

NodeMCU ESP32 digunakan sebagai I/O dari Fan DC 5V, pengontrolan 

jarak jauh dilakukan menggunakan protokol MQTT dan memanfaatkan 

aplikasi MQTT Dash untuk tombol ON / OFF yang akan dilakukan. 

2. Relay 

Relay digunakan untuk menjadi sebuah switch on atau off untuk solenoid 

valve. 

3. Fan DC 12V 

Fan DC 12V digunakan untuk melakukan pembersihan sisa kulit dari biji 

milet yang tertinggal pada tempat pakan burung. 

4. Device 

Device digunakan sebagai media untuk kontroling jarak jauh Fan DC 12V. 

 

3.2 Rancangan Elektronika 

 Pada bagian ini dijelaskan mengenai rancangan elektronika yang dibuat 

dengan tujuan merancang sistem yang akan digunakan sebelum di implementasikan 

secara langsung. 

 

3.2.1 Rangkaian Skematik Water Level Sensor 

 Pada Gambar 3.2 terlihat rangkaian Water Level Sensor yang berfungsi 

sebagai alat untuk memantau kondisi air pada wadah air minum. Rangkaian Water 

Level Sensor digunakan pada wadah air minum yang berada di dalam sangkar 

burung. Rangkaian Water Level Sensor dihubungkan dengan NodeMCU ESP32 

melalui pin analog. 



13 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Rangkaian Skematik Sensor Water Level  

 

3.2.2 Rangkaian Skematik Sensor Ultrasonic 

 Pada Gambar 3.3 terlihat rangkaian Sensor Ultrasonic berfungsi sebagai 

alat untuk memantau kondisi stok makanan. Rangkaian Ultrasonic digunakan pada 

wadah stok makanan yang berada di luar sangkar burung, rangkaian Ultrasonic 

dihubungkan dengan NodeMCU ESP32 melalui pin digital. 

 

Gambar 3.3 Rangkaian Skematik Sensor Ultrasonic 

3.2.3 Rangkaian Skematik Sensor Light Dependent Resistor 

 Pada Gambar 3.4 terlihat rangkaian Sensor Light Dependent Resistor (LDR) 

berfungsi sebagai alat untuk memantau kondisi makanan. Rangkaian LDR 

digunakan pada wadah makanan yang berada di dalam sangkar burung. Rangkaian 

LDR dihubungkan dengan NodeMCU ESP32 melalui pin analog. 
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Gambar 3.4 Rangkaian Skematik Sensor Light Dependent Resistor 

 

3.2.4 Rangkaian Skematik Fan DC 12V 

 Pada Gambar 3.5 terlihat rangkaian Fan DC 12V berfungsi sebagai aktuator 

untuk melakukan pembersihan sisa-sisa kulit pada pakan burung supaya tertiup 

keluar dari wadah pakan. Rangkaian Fan DC 12V dihubungkan dengan NodeMCU 

ESP32 melalui pin digital. 

 

Gambar 3.5 Rangkaian Skematik Fan 12V 

 

3.2.5 Rangkaian Skematik Solenoid Valve 

 Pada Gambar 3.6 terlihat rangkaian Solenoid Valve berfungsi sebagai 

aktuator untuk gerbang buka tutup untuk menambahkan minuman yang ada pada 

sangkar. Rangkaian Solenoid Valve dihubungkan dengan NodeMCU ESP32 

melalui pin digital. 
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Gambar 3.6 Rangkaian Skematik Solenoid Valve 

 

3.2.6 Rangkaian Skematik Motor Servo 

 Pada Gambar 3.7 terlihat rangkaian Motor Servo berfungsi sebagai aktuator 

untuk gerbang buka tutup untuk menambahkan makanan yang ada pada sangkar 

dari stok makanan yang berada di luar sangkar. Rangkaian Motor Servo 

dihubungkan dengan NodeMCU ESP32 melalui pin analog. 

 

Gambar 3.7 Rangkaian Skematik Motor Servo 

 

3.2.7 Rangkaian Skematik Keseluruhan 

 Pada Gambar 3.8 terlihat rangkaian skematik keseluruhan yang 

menampilkan rangkaian Water Level Sensor, Ultrasonic, Motor Servo, LDR, 

Solenoid Valve, dan Fan DC 12V. 
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Gambar 3.8 Rangkaian Skematik Keseluruhan 

 

3.3 Rancangan Perangkat Lunak 

 Pada Gambar 3.9 terdapat diagram perangkat lunak yaitu flowchart sistem 

alat, dalam flowchart terdapat rancangan perangkat lunak yang berawal dari sebuah 

start untuk memulai program. Berikutnya adalah inisialisasi pin dan variabel yang 

digunakan untuk melakukan inisialisasi terhadap pin yang digunakan dan variabel 

yang digunakan. Selanjutnya dilakukan pembacaan sensor-sensor yang terdiri dari 

Sensor Light Dependent Resistor, Water Level Sensor, dan Ultrasonic. Sensor-

sensor yang ada dalam flowchart memiliki tugas masing-masing yaitu Sensor Light 

Dependent Resistor setelah data didapatkan dan dikirimkan jika data yang 

didapatkan adalah “High” atau menerima cahaya maka artinya stok pakan kosong 

akibatnya motor servo akan ON hingga stok pakan dinyatakan tidak kosong, 

selanjutnya Water Level Sensor setelah data didapatkan dan dikirimkan jika data 

yang didapatkan adalah <=1cm artinya stok minum kosong akibatnya Solenoid 

Valve akan ON hingga stok minum dinyatakan tidak kurang, selanjutnya Ultrasonic 

yang digunakan untuk memantau stok pakan yang berada pada wadah stok pakan 

yang berada diluar sangkar, jika sensor Ultrasonic menunjukkan data >=7cm maka 

pesan “Stok Pakan Akan Habis”, dan yang terakhir adalah pembacaan data MQTT 

yang menerima data ON atau OFF dari subscriber, jika data ON maka kipas akan 
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menyala dan jika data OFF maka kipas akan mati, selanjutnya yang terakhir kondisi 

sistem jika sistem tidak off maka akan kembali melakukan pembacaan data sensor 

maupun data MQTT kembali dan jika sistem off maka akan selesai. Penentuan 

timer yang digunakan dalam pengisian pakan dan minum didapatkan dalam 

pengujian yang dibahas dalam bab 4. 

 

Gambar 3.9 Flowchart Program 

   

 Pada Gambar 3.10 terdapat diagram perangkat lunak yaitu flowchart 

aplikasi MQTT, dalam flowchart terdapat rancangan perangkat lunak yang berawal 
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dari sebuah start untuk memulai program. Berikutnya adalah masuk kedalam 

halaman utama kemudian menambahkan data yaitu username dan address, setelah 

memasukkan data lanjut ke pengecekan koneksi apakah sudah terhubung atau tidak 

jika tidak akan kembali ke menu halaman utama dan jika sudah terhubung maka 

akan masuk ke halaman dashboard, selanjutnya memilih untuk tombol kendali jika 

tidak maka akan selesai dan jika memilih maka akan diberikan pilihan relay 

channel, selanjutnya mengirim data ke broker.hivemq.com dan broker.hivemq.com 

melakukan pengubahan data, selanjutnya di ikuti dengan MQTT juga melakukan 

pengubahan data, setelah pengubahan data selesai status tombol ON / OFF akan 

dilakukan percabangan yaitu jika tombol OFF maka status data akan OFF dan jika 

status tombol ON maka status data akan ON. 

 

Gambar 3.10 Flowchart Aplikasi MQTT 
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3.4 Rancangan Mekanik 

 Pada bagian ini dijelaskan mengenai rancangan mekanik yang dirancang 

agar dapat mewakili bentuk penerapan yang akan dibuat dan pengontrolan dapat 

berjalan dengan lancar. Dari rancangan sistem sangkar burung otomatis berbasis 

Internet of Things dibuat sebuah desain sistem yang bisa dilihat dibawah ini: 

1. Sangkar Burung 

Objek yang akan digunakan untuk melakukan otomatisai pada pakan dan 

minum serta kontroling jarak jauh untuk Fan 12V. 

 

Gambar 3.11 Sangkar Tampak Depan 

 

 

Gambar 3.12 Sangkar Tampak Samping 
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Gambar 3.13 Sangkar Tampak Belakang 

 

2. Kotak Kontrol 

Kotak yang digunakan untuk menempatkan mikrokontroller dan Power 

Supply 12V. 

 

Gambar 3.14 Kontak Kontrol 

 

3. Tempat Pakan 

Wadah yang berisi pakan burung dan digunakan untuk mengisi pakan 

burung saat kondisi pakan kurang. 
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Gambar 3.15 Tempat Pakan 

 

4. Valve Box  

Sebuah tempat untuk Solenoid Valve. 

 

Gambar 3.16 Valve Box 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini penulis akan melakukan pembahasan dan pengujian otomasi 

serta kontroling jarak jauh yang telah dibuat oleh penulis pada sistem pakan dan 

minum burung serta pembersihan sisa pakan yang tertinggal pada wadah pakan 

yang berupa perangkat lunak dan perangkat keras. 

 

4.1 Hasil Pengujian NodeMCU ESP32 

Pada pengujian NodeMCU ESP32, dilakukan dengan memasukkan program 

perintah sederhana kedalam NodeMCU ESP32 menggunakan software Arduino 

IDE. Tujuan dilakukannya pengujian ini adalah untuk memastikan mikrokontroller 

yang digunakan dalam penelitian dapat berjalan dengan baik selama digunakan dan 

dapat digunakan untuk mengeksekusi program yang akan dibuat. Sehingga 

penelitian dapat berjalan dengan lancar. Berikut alat yang dibutuhkan dalam proses 

pengujian, antara lain: 

a. Laptop / PC (Personal Computer) 

b. Software Arduino IDE 

c. NodeMCU ESP32 

d. Kabel USB 

Berikut langkah-langkah yang akan dilakukan dalam pengujian NodeMCU ESP32 

sebagai berikut: 

a. Hidupkan Laptop / PC (Personal Computer) 

b. Hubungkan Laptop / PC (Personal Computer) pada NodeMCU ESP32 dengan 

menggunakan kabel USB 

c. Buka software Arduino IDE pada Laptop / PC (Personal Computer), masukkan 

perintah program dalam Bahasa C pada Arduino IDE. Contoh program sebagai 

berikut: 
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#include <WiFi.h> 

#include <PubSubClient.h> 

const char* ssid = "Realme X2 Pro"; 

const char* password = "xTheFrans"; 

#define mqttserver "broker.hivemq.com" 

#define mqttport 1883 

WiFiClient espClient; 

PubSubClient client (espClient); 

void setup() { 

  // put your setup code here, to run once: 

  WiFi.begin(ssid, password); 

  Serial.begin(115200); 

} 

void loop() { 

  // put your main code here, to run repeatedly: 

  Serial.println(“Test ESP32”); 

  delay(1000); 

} 

d. Jika telah memasukkan program perintah tersebut maka selanjutnya tekan icon 

“Verify” yang bertujuan untuk melakukan cek terhadap program perintah yang 

telah dibuat, pengecekan program dilakukan dalam bahasa C. Setelah selesai 

melakukan pengecekan beralih ke konfigurasi board dengan memilih ESP32 

Dev Module yang terdapat pada kolom “Tools”, setelah selesai konfigurasi 

board selanjutnya dilakukan konfigurasi port pada NodeMCU ESP32 yang 

dideteksi oleh Laptop / PC (Personal Computer). Selanjutnya tekan icon 

“Upload” yang terdapat pada samping kanan icon “Verify” untuk melakukan 

upload program kedalam NodeMCU ESP32. 

e. Jika program telah sukses di upload, selanjutnya tekan icon “Serial Monitor” 

yang terdapat pada sisi kanan atas Arduino IDE. Setelah icon ditekan maka akan 

tertampil jendela dengan isi hasil program yang telah dibuat. 

 Pengujian program pada NodeMCU ESP32 dengan Software Arduino IDE 

dapat dilihat pada Gambar 4.1 dengan indikasi “Done Uploading” yang berarti 

program yang dibuat telah berhasil di-upload pada NodeMCU ESP32. 
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Gambar 4.1 Upload Arduino IDE Berhasil 

 

 Program yang telah di upload kedalam NodeMCU ESP32 adalah program 

untuk mencetak kalimat “Test ESP32” menggunakan serial port. Proses pengiriman 

data pada NodeMCU ESP32 harus terhubung dengan USB Laptop / PC agar dapat 

menerima data yang dikirim melalui menu serial monitor dalam software Arduino 

IDE. Hasil program yang berhasil di upload pada NodeMCU ESP32 dapat dilihat 

pada Gambar 4.2 yang berisi halaman serial monitor. 

 

Gambar 4.2 Hasil Pada Serial Monitor 
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4.2 Hasil Pengujian Sistem Pemberian Pakan 

Pada pengujian ini adalah pengambilan data sensor dan hasil pembacaan 

sensor. Hasil dari pengujian ini adalah nilai resistensi. Jadi resistensi dapat berubah 

sesuai dengan intensitas cahaya yang diterima, nilai resistensi akan semakin rendah 

jika intensitas yang diterima oleh sensor semakin tinggi dan sebaliknya. Berikut 

alat-alat yang diperlukan untuk melakukan pengujian, antara lain: 

a. Laptop / PC (Personal Computer) 

b. Software Arduino IDE 

c. NodeMCU ESP32 

d. Kabel USB 

e. Kabel Jumper 

f. Resistor 

g. Sensor Light Dependennt Resistor 

Berikut langkah-langkah dalam prosedur yang akan dilakukan pengujian sensor 

Light Dependent Resistor (LDR), sebagai berikut: 

a. Gabungkan antara NodeMCU ESP32 dengan sensor Light Dependent Resistor 

(LDR) menggunakan kabel jumper untuk menghubungkan VCC, GND, dan 

Data, alamat data yang digunakan adalah GPIO12 pada NodeMCU ESP32. 

b. Hidupkan Laptop / PC (Personal Computer) 

c. Hubungkan Laptop / PC (Personal Computer) dengan NodeMCU ESP32 

dengan menggunakan kabel USB. 

d. Buka software Arduino IDE pada Laptop / PC. Program perintah dalam bahasa 

C pada Arduino IDE. Program dapat dilihat pada lampiran halaman 40-41 

bagian void LDR_Servo(). 

e. Setelah selesai melakukan program tekan icon “Verify” pada toolbars, jika tidak 

ada error selanjutnya dapat dilakukan proses upload untuk dimasukkan kedalam 

NodeMCU ESP32. Saat selesai melakukan upload buka serial monitor. 

f. Dalam jendela serial monitor tertampil hasil program yang telah di upload. 

g. Amati nilai resistensi dari cahaya yang diterima oleh sensor Light Dependent 

Resistor (LDR) yang ditampilkan dalam serial monitor. 
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Gambar 4.3 Proses Pemberian Pakan 

 

 Pengujian yang dilakukan terhadap pemberian pakan adalah dengan 

memanfaatkan sensor Light Dependent Resistor (LDR) yang diletakkan pada 

bagian bawah wadah pakan dan diatas wadah pakan terdapat laser yang berfungsi 

sebagai triger untuk sensor LDR. Saat kondisi pakan kosong, sinar laser akan 

menyentuh sensor LDR yang membuat status LDR berada dalam angka lebih dari 

4000 dan mikrokontroler memberi perintah untuk motor servo membuka gerbang 

supaya wadah pakan dapat di isi kembali. Pengisian dilakukan dengan timer 1 detik, 

penentuan timer 1 detik didapat dari pengujian pengisian saat diberi timer 1 detik 

dapat menambahkan pakan hingga sekitar 48 gram untuk sekali pengisian. 

 

Tabel 4.1 Hasil Pengujian Sistem Pemberian Pakan 

No 
Status 

LDR 
Status Servo 

Berat Sebelum 
(gram) 

Berat Sesudah 
(gram) 

1 >4000 ON 10 58 

2 >4000 ON 10 58 

3 >4000 ON 10 58 

4 >4000 ON 15 63 
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5 >4000 ON 15 63 

6 >4000 ON 15 63 

7 >4000 ON 20 68 

8 >4000 ON 20 67 

9 >4000 ON 20 67 

10 >4000 ON 25 70 

11 >4000 ON 25 70 

12 >4000 ON 25 72 

13 >4000 ON 30 78 

14 >4000 ON 30 75 

15 >4000 ON 30 76 

16 >4000 ON 35 81 

17 >4000 ON 35 81 

18 >4000 ON 35 81 

19 <4000 OFF 40 40 

20 <4000 OFF 40 40 

21 <4000 OFF 40 40 

22 <4000 OFF 45 45 

23 <4000 OFF 45 45 

24 <4000 OFF 45 45 

25 <4000 OFF 50 50 

26 <4000 OFF 50 50 

27 <4000 OFF 50 50 

28 <4000 OFF 55 55 

29 <4000 OFF 55 55 

30 <4000 OFF 55 55 

 

4.3 Hasil Pengujian Sistem Pemberian Minum 

 Pada pengujian ini adalah pengambilan data sensor dan hasil pembacaan 

sensor. Hasil dari pengujian ini adalah level ketinggian air. Jadi ketinggian dapat 

berubah sesuai dengan ketinggian air yang diterima oleh sensor, semakin tinggi air 

yang diterima Water Level Sensor semakin meningkat nilai levelnya dan juga 

sebaliknya. Berikut alat-alat yang diperlukan untuk melakukan pengujian, antara 

lain: 

a. Laptop / PC (Personal Computer) 

b. Software Arduino IDE 

c. NodeMCU ESP32 

d. Kabel USB 

e. Kabel Jumper 

f. Sensor Water Level 
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Berikut langkah-langkah dalam prosedur yang akan dilakukan pengujian sensor 

Water Level, sebagai berikut: 

a. Gabungkan antara NodeMCU ESP32 dengan Water Level Sensor menggunakan 

kabel jumper untuk menghubungkan VCC, GND, dan Data, alamat data yang 

digunakan adalah GPIO34 pada NodeMCU ESP32. 

b. Hidupkan Laptop / PC (Personal Computer) 

c. Hubungkan Laptop / PC (Personal Computer) dengan NodeMCU ESP32 

dengan menggunakan kabel USB. 

d. Buka software Arduino IDE pada Laptop / PC. Program perintah dalam bahasa 

C pada Arduino IDE. Program dapat dilihat pada lampiran halaman 41-42 

bagian void WaterLevel_Solenoid(). 

e. Setelah selesai melakukan program tekan icon “Verify” pada toolbars, jika tidak 

ada error selanjutnya dapat dilakukan proses upload untuk dimasukkan kedalam 

NodeMCU ESP32. Saat selesai melakukan upload buka serial monitor. 

f. Dalam jendela serial monitor tertampil hasil program yang telah di upload. 

g. Amati nilai data yang diterima oleh Water Level Sensor yang ditampilkan dalam 

serial monitor. 

 Pengujian yang dilakukan terhadap pemberian minum adalah dengan 

memanfaatkan sensor Water Level yang ditempatkan dalam wadah minum. Water 

Level berfungsi untuk melakukan pengecekan terhadap kondisi wadah minum, saat 

wadah minum memiliki kapasitas air dibawah 2 cm maka mikrokontroler akan 

memberi perintah untuk membuka Solenoid Valve yang berfungsi untuk membuka 

gerbang pengisian air. Pengisian dilakukan dengan timer 15 detik, penentuan timer 

15 detik didapat dari pengujian pengisian yang membutuhkan waktu sekitar 15 

detik untuk menambahkan air hingga wadah akan penuh. Tingkat akurasi yang di 

hasilkan dari pengujian sistem pemberian air minum adalah 83.01% dikarenakan 

memiliki tingkat error sebesar 16.99% dalam 30 kali pengujian. 

Tabel 4.2 Hasil Pengujian Sistem Pemberian Air Minum 

No Penggaris 
Water Level 

Sensor 

Status  
Solenoid 

Valve 

Ketinggian 
Setelah 

Pengisian 
(cm) 

Error 
(%) 
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1 0 0 ON 4 0 

2 0.6 1.09 ON 4.6 44.95 

3 0.3 0.9 ON 4.3 66.67 

4 0.7 1.4 ON 4.7 50.00 

5 0.2 0.5 ON 4.2 60.00 

6 0.9 1.01 ON 4.9 10.89 

7 1 1.33 ON 5 24.81 

8 1.4 1.25 ON 5 10.71 

9 1.7 1.35 ON 5 20.59 

10 1.2 1.27 ON 5 5.51 

11 1.5 1.49 ON 5 0.67 

12 1.8 1.45 ON 5 19.44 

13 2 2.18 ON 5 8.26 

14 2.7 2.48 OFF - 8.15 

15 2.4 2.16 OFF - 10.00 

16 2.1 2.46 OFF - 14.63 

17 2.5 2.84 OFF - 11.97 

18 2.2 2.68 OFF - 17.91 

19 3 3.5 OFF - 14.29 

20 3.3 3.6 OFF - 8.33 

21 3.6 3.77 OFF - 4.51 

22 3.2 3.56 OFF - 10.11 

23 3.7 3.12 OFF - 15.68 

24 3.1 3.45 OFF - 10.14 

25 4 4 OFF - 0.00 

26 4.3 4 OFF - 6.98 

27 4.6 4 OFF - 13.04 

28 4.2 4 OFF - 4.76 

29 4.8 4 OFF - 16.67 

30 5 4   20.00 

Rata-Rata Error (%) 16.99 

 

4.4 Hasil Pengujian Sistem Pemantauan Stok Pakan 

 Pada pengujian ini adalah pengambilan data sensor dan hasil pembacaan 

sensor. Hasil dari pengujian ini adalah jarak yang dihasilkan oleh sensor pada pakan 

burung. Jadi jarak yang dihasilkan digunakan sebagai penentu bahwa pakan yang 

berada pada stok pakan dalam kondisi terisi atau tidak. Berikut alat-alat yang 

diperlukan untuk melakukan pengujian, antara lain: 

a. Laptop / PC (Personal Computer) 

b. Software Arduino IDE 

c. NodeMCU ESP32 
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d. Kabel USB 

e. Kabel Jumper 

f. Sensor Ultrasonic 

Berikut langkah-langkah dalam prosedur yang akan dilakukan pengujian sensor 

ultrasonic, sebagai berikut: 

a. Gabungkan antara NodeMCU ESP32 dengan sensor Ultrasonic menggunakan 

kabel jumper untuk menghubungkan VCC, Triger, Echo, dan GND. Alamat 

triger dan echo yang digunakan adalah GPIO26 untuk trigger dan GPIO25 

untuk echo pada NodeMCU ESP32. 

b. Hidupkan Laptop / PC (Personal Computer) 

c. Hubungkan Laptop / PC (Personal Computer) dengan NodeMCU ESP32 

dengan menggunakan kabel USB. 

d. Buka software Arduino IDE pada Laptop / PC. Program perintah dalam bahasa 

C pada Arduino IDE. Program dapat dilihat pada lampiran halaman 41 bagian 

void Ultrasonic(). 

e. Setelah selesai melakukan program tekan icon “Verify” pada toolbars, jika tidak 

ada error selanjutnya dapat dilakukan proses upload untuk dimasukkan kedalam 

NodeMCU ESP32. Saat selesai melakukan upload buka serial monitor. 

f. Dalam jendela serial monitor tertampil hasil program yang telah di upload. 

g. Amati nilai data yang diterima oleh sensor Ultrasonic yang ditampilkan dalam 

serial monitor. 
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Gambar 4.4 Proses Pengujian Pemantauan Stok Pakan 

 

 Dalam pengujian yang dilakukan oleh sensor Ultrasonic yang diletakkan 

pada tempat stok pakan, sensor mendeteksi stok pakan akan habis saat mendeteksi 

jarak 7 cm. Sehingga sesaat setelah sensor mendeteksi jarak 7 cm, mikrokontroller 

akan mengirimkan sebuah pesan teks “Stok Pakan Akan Habis” kepada user yang 

memiliki topic yang sama. Tingkat akurasi yang di hasilkan dari pengujian sistem 

pemantauan stok pakan adalah 83.54% dikarenakan memiliki tingkat error sebesar 

16.46% dalam 30 kali pengujian. 

 

Tabel 4.3 Hasil Pengujian Pemantauan Stok Pakan 

No Ultrasonic Penggaris 
Error 
(%) 

1 7.63 8.8 13.30 

2 3.54 4.2 15.71 

3 4.81 5.6 14.11 

4 1.62 2 19.00 

5 5.64 6.5 13.23 

6 3.45 4.4 21.59 

7 5.28 6.3 16.19 

8 1.35 1.7 20.59 
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9 7.98 7.4 7.27 

10 2.92 3.4 14.12 

11 4.25 5.3 19.81 

12 7.42 6.8 8.36 

13 5.21 6.6 21.06 

14 8.23 7.5 8.87 

15 6.26 5.1 18.53 

16 9.35 8.9 4.81 

17 6.27 5.7 9.09 

18 8.17 7.2 11.87 

19 3.24 2.4 25.93 

20 4.27 3.7 13.35 

21 8.64 9.6 10.00 

22 7.21 6.4 11.23 

23 5.22 4.1 21.46 

24 3.57 2.7 24.37 

25 7.24 6.8 6.08 

26 1.75 1.5 14.29 

27 8.52 9 5.33 

28 3.3 0.5 84.85 

29 3.47 4 13.25 

30 7.98 7.5 6.02 

Rata-Rata Error (%) 16.46 

 

 Setelah dilakukan pengujian ultrasonik penulis membuat sebuah rumus 

yang digunakan untuk mengubah tampilan dalam aplikasi MQTT dalam 

pemantauan stok pakan berupa sebuah persentase. Rumus yang digunakan adalah 

𝑐𝑚𝑐 = (𝑐𝑚 − 10) ∗ −10. Penjelasan variabel - variabel yang digunakan sebagai 

berikut: 

cmc = variabel penyimpan hasil data setelah di ubah menjadi satuan persentase 

cm = variabel penyimpan data yang didapatkan oleh sensor 

-10 = nilai variabel untuk membalik keadaan penuh dan kosong 

*-10 = nilai variabel untuk mengubah dari negatif ke positif menjadi persentase 

 Setiap variabel yang terdapat dalam rumus tersebut telah disesuaikan 

dengan kondisi wadah stok pakan dengan ukuran panjang 10 cm. Contoh ketika 

wadah stok pakan terisi 4 cm berarti: 

𝑐𝑚𝑐 = (4 − 10) ∗ −10 

𝑐𝑚𝑐 =  −6 ∗ −10 

𝑐𝑚𝑐 = 60 (satuan persen) 
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4.5 Hasil Pengujian Sistem Pembersih Wadah Pakan 

 Pada pengujian ini adalah perubahan yang dihasilkan oleh kondisi yang 

dimasukkan oleh user dari aplikasi MQTT. Hasil dari pengujian ini adalah kondisi 

ON / OFF pada Fan 12V. Jadi kondisi yang diberikan dari user kedalam aplikasi 

MQTT akan mempengaruhi kondisi Fan 12V yang ada dalam sangkar. Berikut alat-

alat yang diperlukan untuk melakukan pengujian, antara lain: 

a. Laptop / PC (Personal Computer) 

b. Software Arduino IDE 

c. NodeMCU ESP32 

d. Kabel USB 

e. Kabel Jumper 

f. Kabel AWG 

g. Relay 

h. Fan 12V 

Berikut langkah-langkah dalam prosedur yang akan dilakukan pengujian Fan 12V 

sebagai berikut: 

a. Gabungkan antara NodeMCU ESP32 dengan relay menggunakan kabel jumper 

untuk menghubungkan VCC, GND, dan Data. Alamat data yang digunakan 

untuk relay Fan 12V adalah GPIO15 pada NodeMCU ESP32. 

b. Hidupkan Laptop / PC (Personal Computer) 

c. Hubungkan Laptop / PC (Personal Computer) dengan NodeMCU ESP32 

dengan menggunakan kabel USB. 

d. Buka software Arduino IDE pada Laptop / PC. Program perintah dalam bahasa 

C pada Arduino IDE. Program dapat dilihat pada lampiran halaman 40 bagian 

void callback(). 

e. Setelah selesai melakukan program tekan icon “Verify” pada toolbars, jika tidak 

ada error selanjutnya dapat dilakukan proses upload untuk dimasukkan kedalam 

NodeMCU ESP32. Saat selesai melakukan upload buka serial monitor. 

f. Dalam jendela serial monitor tertampil hasil program yang telah di upload. 

g. Amati perubahan yang terjadi pada relay Fan 12V dan pesan teks yang di cetak 

dalam serial monitor. 
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 Dalam pengujian yang dilakukan oleh kipas yang diletakkan pada atas 

wadah pakan, kipas di uji dengan cara melakukan perubahan data yang dimasukkan 

oleh user apakah sudah sesuai dengan keluaran yang di inginkan atau masih belum 

sesuai dengan keluaran yang di inginkan, jika keluaran sudah sesuai dengan yang 

di inginkan maka hasil yang didapatkan adalah “Benar”, dan jika keluaran yang 

didapatkan masih belum sesuai dengan yang di inginkan maka hasil yang 

didapatkan adalah “Salah”. 

Tabel 4.4 Hasil Sistem Pembersih Wadah Pakan 

No 
Status 
Data  

MQTT 

Status  
Kipas 

Hasil 

1 ON ON Benar 

2 OFF OFF Benar 

3 ON ON Benar 

4 OFF OFF Benar 

5 ON ON Benar 

6 OFF OFF Benar 

7 ON ON Benar 

8 OFF OFF Benar 

9 ON ON Benar 

10 OFF OFF Benar 

11 ON ON Benar 

12 OFF OFF Benar 

13 ON ON Benar 

14 OFF OFF Benar 

15 ON ON Benar 

16 OFF OFF Benar 

17 ON ON Benar 

18 OFF OFF Benar 

19 ON ON Benar 

20 OFF OFF Benar 

21 ON ON Benar 

22 OFF OFF Benar 

23 ON ON Benar 

24 OFF OFF Benar 

25 ON ON Benar 

26 OFF OFF Benar 

27 ON ON Benar 

28 OFF OFF Benar 

29 ON ON Benar 

30 OFF OFF Benar 
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4.6 Hasil Aplikasi MQTT  

 Pada pengujian ini adalah uji coba terhadap sistem yang telah dibuat dalam 

aplikasi MQTT yang akan melakukan monitoring, controlling, dan penerima pesan 

dari sistem monitoring stok pakan, controlling kipas untuk kebersihan wadah 

pakan, dan penerima pesan jika pada stok pakan akan habis. 

 

Gambar 4.5 Hasil Aplikasi MQTT 

 

 Pada gambar 4.5 terlihat tampilan pada aplikasi MQTT dengan fitur Status 

ESP32 sebagai tanda bahwa ESP32 telah terhubung dengan MQTT, Kipas Angin 

sebagai controlling terhadap kipas untuk pembersihan wadah pakan dan bisa 

dilakukan dari jarak jauh selama terhubung dengan protokol yang sama dengan 

kipas, Stok Pakan [%] sebagai monitoring terhadap stok pakan yang ada, dan Status 

Stok Pakan untuk pesan yang disampaikan berdasarkan kondisi stok pakan yang 

ada. 
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BAB V 

PENUTUPAN 

 

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang kesimpulan dan saran dari 

hasil pengujian yang telah dilakukan pada penelitian Tugas Akhir ini. Dari hasil 

kesimpulan dan saran supaya menjadi pengembangan dalam penelitian berikutnya. 

5.1 Kesimpulan 

 Dalam pengujian terdapat tahapan-tahapan percobaan yang dilakukan, 

diantaranya pengujian NodeMCU ESP32 memastikan mikrokontroller dapat 

digunakan dengan baik, sensor Light Dependent Resistor terkait dengan data yang 

diperoleh dari wadah pakan, sensor Water Level terkait dengan data yang diperoleh 

dari wadah minum, sensor Ultrasonic terkait dengan data yang diperoleh dari stok 

pakan, Motor Servo terkait dengan proses pemberian pakan kedalam wadah pakan, 

Fan 12V terkait dengan keakuratan data wadah pakan, Solenoid Valve terkait 

dengan pemberian air minum. Pengujian yang akan dilakukan meliputi pengujian 

terhadap Motor Servo, Solenoid Valve, Fan 12V, dan keseluruhan sistem yang akan 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Sistem pemberian pakan yang diuji menggunakan sensor Light Dependent 

Resistor dengan aktuator Motor Servo yang dimanfaatkan sebagai gerbang 

pengisian pakan memiliki tingkat akurasi 100% dalam pemberian pakan ketika 

wadah pakan kurang terisi Motor Servo mampu bekerja sesuai dengan kondisi 

yang diberikan dalam program dan dalam sekali pengisian wadah pakan terisi 

sekitar 48 gram dalam satu kali proses pengisian, sedangkan sistem pemberian 

minum yang diuji menggunakan sensor Water Level dengan aktuator Solenoid 

Valve yang dimanfaatkan sebagai gerbang pengisian air minum memiliki 

tingkat akurasi 83.01% dalam pemberian minum ketika wadah minum kurang 

terisi Solenoid Valve mampu bekerja sesuai dengan kondisi yang diberikan 

dalam program. 

2. Sistem monitoring yang diuji menggunakan sensor Ultrasonic dapat digunakan 

dengan baik namun memiliki tingkat akurasi 83.54%, sedangkan sistem 

kontroling jarak jauh yang diuji menggunakan aktuator kipas 12V dapat 

digunakan dengan baik dan memiliki tingkat akurasi 100%. 
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5.2 Saran 

Dalam rancangan dan pengujian yang telah dilakukan oleh penulis, terdapat 

hal-hal yang dapat dikembangkan agar hasil rancangan dapat dijadikan lebih baik 

lagi, antara lain: 

1. Sistem pemberian air minum yang saat ini menggunakan kran air dapat diganti 

menggunakan kran elektronik untuk menghilangkan variabel yang diatur secara 

manual. 

2. Sangkar dapat diberi sistem kebersihan supaya dapat lebih mandiri tanpa perlu 

dibersihkan oleh manusia. 

3. Sangkar dapat dikembangkan ke arah perawatan burung secara lebih intensif 

untuk burung langka yang memerlukan perlakuan khusus untuk bertahan hidup. 

4. Fleksibelitas ukuran wadah dari pemberian pakan dan minum dapat 

ditingkatkan, karena ukuran wadah pakan dan wadah minum saat ini bersifat 

tetap atau kurang fleksibel. 
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