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RANCANG BANGUN MESIN OTOMATIS 

PENETAS TELUR BERBASIS NODEMCU DAN 

ANDROID  

 

Abstack 
Peternak ayam telah memiliki alat untuk menetaskan telur ayam secara 
otomatis, Tetapi, alat tersebut masih bekerja secara manual. Manual dalam arti 
masih perlu adanya pembalikan pada telur agar panas yang dihasilkan inkubator 
penetasan telur merata diseluruh bagian telur, pemilihan telur yang akan 
ditetasin masih menggunakan bohlam lampu untuk melihat kondisi dalam telur. 
Salah satu jalan untuk mengatasinya yaitu dengan menigkatkan kemampuan 
peran mesin penetas menjadi mesin penetas telur yang bekerja sesuai perintah 
yang ditanamkan pada mikrokontroler serta penambahan antarmuka melalui 
smartphone yang akan memudahkan pemantauan dimanapun dan kapanpun.  
Penelitian ini telah menghasilkan sebuah aplikasi Monitoring berbasis Android 
yang dibuat menggunakan Bahasa pemrograman Java dan sebuah prototipe 
mesin otomatis penetas telur menggunakan NodeMCU sebagai mikrokontroler, 
DHT11 sebagai sensor suhu dan kelembapan, dan Solid State Relay (SSR) 
sebagai pengatur hidup atau mati komponen. Kontroler tersebut mengatur 
semua aktifitas didalam mesin otomatis penetas telur sehingga dapat 
menetaskan telur menjadi bibit ayam yang berkualitas unggul dan proses 
penetasan telur menjadi lebih mudah, hemat dan praktis. 

 
Kata kunci: Aplikasi Monitoring, Android, Bahasa Pemrograman Java, 
NodeMCU 

 

1. Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang 
Berdasarkan Badan Pusat Statistik tahun 2008-2016 konsumsi daging ayam yaitu sekitar 10kg perkapita 

per tahun mengalami peningkatan tiap tahun namun masih tergolong rendah, sedangkan konsumsi telur 

sekitar 6,309 kilogram perkapita per tahun. Tetapi, kebutuhan daging unggas maupun telurnya yang kaya 

akan sumber protein ini menjadi pilihan utama bagi masyarakat. Hal itu harus diimbangi dengan 

persediaan yang cukup untuk memenuhi ketersediaan pangan, sehingga ketahanan pangan yang 

mengandung protein tinggi tetap terpenuhi.  

Salah satu jalan untuk mengatasinya yaitu dengan menggantikan peran mesin penetas telur 

konvensional yang ditingkatkan kemampuannya menjadi mesin otomatis penetas telur dan bekerja sesuai 

perintah yang ditanamkan pada mikrokontroler. Perancangan mesin otomatis penetas telur ini akan 

menggunakan aplikasi android sebagai sistem monitoring suhu dan kelembapan suatu ruangan (mesin 

penetas telur) yang otomatis dengan menggunakan modul sensor DHT 11. Seluruh aktifitas pengontrolan 

sistem dilakukan oleh mikrokontroler. Kontroler tersebut diharapkan bisa mengontrol suhu dan 

kelembaban yang diinginkan sehingga dapat menetaskan telur menjadi bibit ayam yang berkualitas 

unggul dan proses penetasan telur menjadi lebih mudah, hemat dan praktis. 

 

1.2 Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka permasalahan yang dapat dirumuskan 

yaitu bagaimana rancang bangun sebuah prototipe mesin otomatis penetas telur ayam menggunakan 

NodeMCU dengan aplikasi Monitoring berbasis android sebagai antarmuka. 

mailto:agusrahmadimido@gmail.com
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1.3 Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian adalah menghasilkan mesin otomatis penetas telur dan antarmuka baru berupa aplikasi 

berbasis android yang mempermudah dalam memantau otomatisasi penetasan telur ayam. 

 

1.4 Manfaat Peneliatian 
Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yaitu: 

1. Memudahkan peternakan ayam dalam penetasan telur 

2. Memudahkan pemantauan suhu ruangan penetas telur sehingga suhu terjaga pada suhu tertentu. 

3. Membantu para peternak ayam dalam penetasan telur untuk mengotomatisasi inkubator penetas telur. 

4. Telur yang sedang ditetas dapat dipantau melalui smartphone android dimanapun dan kapanpun. 

 

1.5 Batasan Masalah 
Batasan masalah yang akan dibahas yaitu merancang prototipe mesin otomatis penetas telur 

menggunakan NodeMCU sebagai mikrokontroler dan merancang sebuah aplikasi Monitoring berbasis 

android menggunakan Android Studio sebagai software programing. 
1. Mesin otomatis penetas telur masih berupa prototipe yang berkapasitas 6 butir telur, 

2. Protoripe hanya dapat dipantau melalui aplikasi Monitoring, 

3. Aplikasi Monitoring dapat memantau suhu, kelembapan, status komponen, dan menghidupkan atau 

mematikan led jika ingin melihat keadaan telur yang berada dalam prototipe, 

 

2. Tinjauan Pustaka dan Landasan Teori 
2.1 TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam memperoleh informasi untuk menyusun laporan, penulis menggunakan studi pustaka, dan studi 

lewat internet. Penulis mencari sumber-sumber tertulis buku dan jurnal mengenai sistem dengan 

pengendalian secara online, mesin otomatis penetas telur, dan beberapa buku panduan mengenai 

mikrokontroler NodeMCU sebagai pengganti Arduino Uno. Dalam pelaksanaan proyek Tugas Akhir ini 

penulis mengambil refresensi dari beberapa penelitian terdahulu. 

Nurhadi dan Puspita (2015). Dalam penilitiannya menjelaskan sensor kelembaban dan temperatur 

SHT 11 memiliki banyak kelebihan yang membuatnya menjadi pilihan yang tepat untuk aplikasi ini. 

Pemilihan mikrokontroler yang menjadi otak kontroler ini jatuh pada Atmel Atmega8 yang memiliki 

performa dan fleksibilitas. Untuk pemanas inkubator digunakan 4 buah lampu dengan daya 20 Watt. 

Ruangan inkubator juga dilengkapi dengan 2 buah fan untuk sirkulasi udara. Mesin tetas yang memiliki 

kapasitas maksimal 96 butir ini telah diuji coba untuk menetaskan telur ayam dan memiliki prosentase 

keberhasilan 89.1%. 

Menurut Andhika (2017). Dalam penelitiannya menjelaskan pemonitoran suhu secara berkala dan 

penstabilan suhu agar tidak mengalami kerusakan pada alat (pemanas) tersebut. Aplikasi pemonitor suhu 

yang bias dijalankan pada smartphone ini terintegrasi secara wireless sehingga memudahkan operator 

dalam mengontrol alat pemonitor suhu meskipun dari jarak jauh. Komponen yang digunakan adalah 

sensor DHT 22, relay, arduino uno, modul bluetooth, dan app inventor untuk membuat aplikasi. Pada 

rangkaian terdapat 3 buah sensor suhu yang bisa mengukur suhu dan hasilnya ditransfer ke smartphone 

android secara real time, selain itu rangkaian bisa dikendalikan juga dari smartphone android. 

Menurut Fajar (2016). Pada penelitiannya menjelaskan dalam merancang sistem yang pertama kali 

dilakukan proses mengubah suhu menjadi tegangan analog menggunakan sensor DHT11. Setelah melalui 

proses pengkondisian sinyal dengan cara dikuatkan, tegangan analog diubah menjadi data digital 

menggunakan ADC 0804. Data digital yang diperoleh kemudian diolah oleh Mikrokontroller AT89S51 

dan ditampilkan, sehingga didapatkan suatu informasi mengenai suhu plant dengan satuan ºC pada sebuah 

LCD. Untuk membalik posisi telur menggunakan motor servo, motor servo ini bergerak dengan 

menggunakan pulse yang yang berasal dari Mikrokontroller AT89S51 
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2.2 LANDASAN TEORI 

2.2.1 Definisi Implementasi 

Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. 

Artinya yang dilaksanakan dan diterapkan adalah kurikulum yang telah dirancang/didesain untuk 

kemudian dijalankan sepenuhnya. Jika diibaratkan dengan sebuah rancangan bangunan yang dibuat oleh 

seorang Insinyur bangunan tentang rancangan sebuah rumah pada kertas kalkirnya maka impelemntasi 

yang dilakukan oleh para tukang adalah rancangan yang telah dibuat tadi dan sangat tidak mungkin atau 

mustahil akan melenceng atau tidak sesuai dengan rancangan, apabila yang dilakukan oleh para tukang 

tidak sama dengan hasil rancangan akan terjadi masalah besar dengan bangunan yang telah di buat karena 

rancangan adalah sebuah proses yang panjang, rumit, sulit dan telah sempurna darisisi perancang dan 

rancangan itu. 

 

2.2.2 Mesin Otomatis Penetas Telur 

Mesin penetas telur merupakan suatu alat yang digunakan untuk membantu peternak menetaskan telur 

unggas secara bersamaan dalam jumlah yang banyak. Prinsip kerja mesin tetas otomatis hampir sama 

dengan mesin tetas sederhana. Hanya saja, cara kerja mesin tetas modern tidak memerlukan banyak 

campur tangan manusia sehinggga faktor human error dapat ditekan seminimal mungkin. 

 

A. Pemilihan Telur 

Telur tetas merupakan telur yang didapat dari induk betina yang dipelihara bersama ayam pejantan 

dengan perbandingan tertentu. Telur tetas memiliki bagian-bagian yang masing-masing bagian 

tersebut memiliki peran penting dalam perkembangan embrio hingga bisa menetas. Agar telur dapat 

menetas dengan baik, sangat tergantung pada keadaan telur tetas dan penanganannya. 

 

B. Proses Penetasan 

Dalam proses penetasan telur ayam dengan inkubator bisanya memerlukan waktu antara 20-22 hari 

dengan tahapan seperti berikut: Hari pertama: Pada pagi hari, masukkan telur yang sudah siap pada 

mesin dengan sudut sekitar 40°, bagian lancip dibawah dan bagian tumpul diatas dan tutup pintu 

rapat-rapat sampai dengan hari ke-2. Hari ke-3: Pemutaran telur 3x sehari dipagi hari, siang dan sore 

(Jangan keluarkan telur dari mesin). Hari ke-4: Buka ventilasi ¼ bagian selama 15 menit untuk 

mendinginkan telur setelah itu balik telur. Hari ke-5: Buka ventilasi ½ bagian dan mulailah 

membalik telur. Hari ke-6: Buka ventilasi ¾ bagian dan balik telur. Hari ke-7: Balik telur dan buka 

ventilasi seluruhnya dan mulailah menyortir telur yang kosong. Hari ke 8 s.d 13: Balik telur dan 

dinginkan. Hari ke-14: Balik telur dan sortir lagi bibit yang mati (Bibit yang mati akan terlihat cairan 

atau darah sedangkan yang hidup akan terlihat titik yang bercabang). Hari ke-19: Ketika telur mulai 

retak mulailah menambah kelembaban udara pada mesin tetas dengan cara menggantungkan kain 

basah disekitar telur (Jangan sampai menetesi pipa pengantar panas). Hari ke-20: Ketika telur sudah 

mulai menetas tutup kaca pengintai dengan kertas atau kain hitam. Hari ke-21: Keluarkan bak air dan 

kain dari mesin karena telur sudah menetas. Hari ke-22: Mulailah memindahkan anak ayam yang 

telah menetas ke tempat induk buatan. 

 

2.2.3 NodeMCU 

NodeMCU adalah sebuah platform IoT yang bersifat opensource. Terdiri dari perangkat keras berupa 

System On Chip ESP8266 dari ESP8266 buatan Espressif System, juga firmware yang digunakan, yang 

menggunakan bahasa pemrograman scripting Lua. Istilah NodeMCU secara default sebenarnya mengacu 

pada firmware yang digunakan daripada perangkat keras development kit. NodeMCU berupa board yang 

memiliki fitur layaknya mikrokontroler serta kapabilitas akses terhadap wifi juga chip komunikasi USB to 

serial. Pada board terdapat beberapa pin masukan dan keluaran yang dapat digunakan untuk 

menyambungkan komponen yang diinginkan. 

 

 



Agus Rakhmadi Mido, Enny Itje sela 
Rancang Bangun Mesin Otomatis Penetas Telur Berbasis NodeMCU dan Android 

JURNAL TeknoSAINS Seri Teknik Komputer   VOL.01  NO.01  MARET 2018  ISSN 1111 – 2222 | 4  
 

A. Perangkat Lunak Arduino IDE 

IDE merupakan kependekan dari Integrated Developtment Enviroenment. IDE merupakan program yang 

digunakan untuk membuat program pada Esp 8266 NodeMcu. Program yang ditulis dengan menggunaan 

Software Arduino (IDE) disebut sebagai sketch. Sketch ditulis dalam suatu editor teks dan disimpan 

dalam file dengan ekstensi .ino.  

Pada Software Arduino IDE (gambar 2.2), terdapat semacam message box berwarna hitam yang 

berfungsi menampilkan status, seperti pesan error, compile, dan upload program. Di bagian bawah paling 

kanan Sotware Arduino IDE, menunjukan board yang terkonfigurasi beserta COM Ports yang digunakan.  

• Verify/Compile, berfungsi untuk mengecek apakah sketch yang dibuat ada kekeliruan dari segi sintaks 

atau tidak. Jika tidak ada kesalahan, maka sintaks yang dibuat akan dicompile kedalam bahasa mesin. 

• Upload, berfungsi mengirimkan program yang sudah dikompilasi ke Arduino Board.  

 

2.2.4 DHT-11 

DHT-11 adalah salah satu sensor yang dapat mengukur dua parameter lingkungan sekaligus, yakni suhu 

dan kelembapan udara (humadity). Dalam sensor ini terdapat sebuah thermistor tipe NTC (Negative 

Temperature Coefficient) untuk mengukur suhu. Sebuah sensor kelembapan tipe resistif dan sebuah 

mikrokontroler 8-bit yang mengolah kedua sensor tersebut dan mengirim hasilnya ke pin output dengan 

format single-wire bi-directional (kabel tunggal dua arah) jadi walaupun kecil, DHT-11 mempunyai 

fungsi yang cukup kompleks. Mengambil output nya untuk kemudian dimasukan kedalam sistem yang 

diinginkan.  

 

2.2.5 Motor Sinkron 

Motor sinkron adalah motor AC yang bekerja pada kecepatan tetap pada sistem frekuensi tertentu. Motor 

ini memerlukan arus searah (DC) untuk pembangkitan daya dan memiliki torque awal yang rendah, dan 

oleh karena itu motor sinkron cocok untuk penggunaan awal dengan beban rendah, seperti kompresor 

udara, perubahan frekuensi dan generator motor. Motor sinkron mampu untuk memperbaiki faktor daya 

sistem, sehingga sering digunakan pada sistim yang menggunakan banyak listrik. 

 

2.2.6 Mobile Wifi 

Mobile Wifi atau sering disebut Mifi merupakan perangkat wi-fi yang menggunakan jaringan 4G 

LTE atau 3G dalam mengakses internet. Mobile Wifi di Indonesia pertama kali diluncurkan ke publik 

oleh PT Internux melalui BOLT pada tahun 2013. Lalu pada tahun 2015, Smartfren meluncurkan mobile 

wifi tanpa jaringan EVDO, jaringan yang selalu menjadi pelayanannya. Mobile Wifi akan terhubung 

secara otomatis selama ada data yang ditransmisikan. Jika tidak ada data yang ditransmisikan untuk 

jangka waktu tertentu, Mobile Wifi akan secara otomatis memutuskan sambungan dengan jaringan. 

 

2.2.7 Internet of Things 

Internet of Things merupakan sebuah konsep yang bertujuan untuk memperluas manfaat dari konektivitas 

internet yang tersambung secara terus-menerus. Adapun kemampuan seperti berbagi data, remote control, 

dan sebagainya, termasuk juga pada benda di dunia nyata. Contohnya bahan pangan, elektronik, koleksi, 

peralatan apa saja, termasuk benda hidup yang semuanya tersambung ke jaringan lokal dan global melalui 

sensor yang tertanam dan selalu aktif. Pada dasarnya, Internet of Things mengacu pada benda yang dapat 

diidentifikasikan secara unik sebagai representasi virtual dalam struktur berbasis internet. 

 

2.2.8 Antarmuka 

Antarmuka (User Interface) merupakan mekanisme komunikasi antara pengguna dengan sistem. 

Antarmuka (User Interface) dapat menerima informasi dari pengguna dan memberikan informasi kepada 

pengguna untuk membantu mengarahkan alur penelusuran masalah, menampilkasn penjelasan sistem dan 

memberikan panduan pemakaian sistem secara menyeluruh langkah demi langkah sehingga pengguna 

mengerti apa yang akan dilakukan terhadap suatu sistem 
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2.2.9 Android 

Android merupakan software berbasis kode komputer yang bisa didistribusikan secara terbuka (open 

source) sehingga programmer bisa membuat aplikasi baru di dalamnya, terdapat Android Market yang 

menyediakan ribuan aplikasi baik yg gratis maupun berbayar, serta memiliki aplikasi native Google yang 

teritegrasi  

Sistem aplikasi android juga sudah banyak sekali digunakan oleh orang sehingga jika membangun 

sebuah aplikasi dengan bebrbasiskan android masyarakat tidak akan kebingungan dalam menggunakan 

aplikasi tersebut. 

 

3. Metode Penelitian 
3.1 ALAT DAN BAHAN PENELITIAN 

3.1.1 Alat 

Perancangan proyek tugas akhir ini menggunakan komputer/PC dan mengujian aplikasi menggunakan 

smartphone dengan spesifikasi: 

1. Komputer/ PC 

• Prosessor AMD A4 6300, Dual-core 3.7 GHz base 

• Motherboard ASrock FM2A68M-DG3+ AMD A Series 

• RAM 4 Gb DDR 3 include  

• VGA 1GB AMD R7 from RAM 4GB 

• Hardisk 512 Gb 

2. Smartphone Acer Liquid Z330 

• Android Version 5.1.1 Lollipop 

• Procsessor Qualcomm MSM8909 Snapdragon, Quad-core 1.1 GHz Cortex-A7 

• RAM 1GB dan ROM 8GB 

• Model ID T01 

3. Komponen Elektronika 

• NodeMCU V1.0 

• Modul DHT11 

• SpeedUp USB MiFi 

• Modul SSR 3 channel 

• Motor Sinkron AC 220 volt, 4-6 watt 

• Pemanas Udara AC 220 volt, 50 watt 

• Adaptor 12 volt 1A 

• Led Strip DC 12 volt 

• Fan DC 12 volt 

4. Kebutuhan Software 

• Android Studio sebagai tool dalam pembuatan aplikasi android 

• Arduino IDE sebagai tool dalam pemograman NodeMCU 

• Coreldraw X7 sebagai desain antarmuka halaman 

• Thingspeak sebagai platform IoT untuk menyimpan data pada chart 

• Notepat++ sebagai teks editorSoftware/ Aplikasi 

 

3.1.2 Bahan 

Bahan yang digunakan dalam pelaksanaan proyek tugas akhir ini menggunakan telur tetas sebagai 

percobaan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dalam penetasan telur. 
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3.2 ALUR PENILITIAN 

Alur Penelitian merupakan rangkaian diagram untuk menggambarkan bagaimana berjalannya penelitian 

yang penulis lakukan dari awal hingga akhir.  Diagram alur penelitian pada proyek tugas akhir ini dapat 

dilihat pada (Gambar 1). 

 

 
Gambar 1. Diagram Alur Penelitian 

 

 

3.3 PROSES PENILITIAN 

3.3.1 Analisis Data 

Proses mencari data-data terkait yang berhubungan dengan penelitian  yang akan dilakukan oleh penulis, 

dimana data tersebut mencakup kelengkapan yang diperlukan dalam membuat rancang bangun perangkat 

keras maupun perangkat lunak. Data-data yang diperlukan berupa datasheet, diagram blok, skema 

rangkaian, spesifikasi komponen, dan sebagainya. 

 

3.3.2 Perancangan Sistem 

Proses perancangan merupakan beberapa langkah yang dilakukan sebelum melakukan implementasi pada 

penelitian. Adapun langkah-langkah perancangan sebagai berikut: 

a. Pembuatan Diagram Alir Penelitian dan Perangkat Keras dan Sistem Antarmuka Android. 

Membuat diagram alir sebagai dasar penelitian, agar saat berlangsungnya penelitian tidak 

melewati batasan masalah dan alur tujuan dasar dari penelitian. 

b. Perancangan perangkat keras, membuat sistem implementasi mesin penetas telur dilengkapi 

dengan pemanas udara untuk menghangatkan telur secara otomatis yang disesuaikan dengan data 

sensor. 

c. Perancangan perangkat lunak, membuat program berbasis Android, serta program tertanam pada 

mikorokontroler agar fungsi sesuai dengan perangkat keras. 

 

3.3.3 Implementasi Sistem 

Membuat rancang bangun perangkat keras dan perangkat lunak sesuai dengan rancangan yang telah 

direncanakan. 

 

3.3.4 Pengujian Sistem 

Pengujian Sistem ini dilakukan setelah dilakukan implementasi secara keseluruhan dari perangkat keras 

maupun perangkat lunak sudah sepenuhnya selesai. Dimana sistem bekerja sesuai dengan tujuan 

penelitian. 
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4. Perancangan Sistem 

4.1 PERANCANGAN SISTEM 

Perancangan sistem dilakukan dengan meniru mesin penetasan telur yang sudah ada dan diterapkan pada 

mesin otomatis penetas telur menggunakan nodemcu. NodeMcu sebagai mikrokontroler akan mengatur 

udara dalam inkubator melalui pemanas udara dan menyesuaikan data sensor DHT11. Nodemcu juga 

dilengkapi modul wifi ESP8266 yang akan mengirimkan data suhu dan kelembapan ke channel pada 

server thingspeak.com melalui jaringan internet modem wifi secara terus menerus. Sistem mesin otomatis 

penetas telur dipantau menggunakan aplikasi mobile berbasis android secara realtime. Pada sistem 

monitoring dapat dilihat data suhu, kelembapan, komponen yang sedang berlangsung, dan menghidupkan 

led untuk melihat kondisi telur didalam inkubator. 

 

4.1.1 Diagram Blok Komponen 

Dalam perancangan sistem setiap komponen perlu beberapa kelengkapan atau persiapan agar 

sesuai dengan tujuan dari proyek tugas akhir ini. Diagram blok komponen pada gambar 2. 

 

 

Pada gambar 2 nodemcu sebagai kontroler dan juga penghubung ke channel thingspeak 

melalui internet. Mikrokontroler ini akan mengatur semua kinerja dari proyek tugas akhir ini dan 

menjalankan sistem yang telah tertanam. 

 

4.1.2 Perancangan Perangkat Keras 

Perancangan perangkat keras ini dirangkai seperti inkubator penetas telur lainnya dimana 

berbentuk kotak dan belekangnya terdapat alat komponen. 

 

 
Gambar 3. Rancangan Prototipe Alat – Dalam dan Belakang Inkubator 

 

 
Gambar 2. Diagram Blok Komponen 
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Pada gambar 3 adalah sketsa dari dalam inkubator yang terdapat rak telur ditengah dan diatas 

nya motor sinkron (Nomor satu) sebagai penggeraknya, modul DHT11 (Nomor dua) dibawah 

rak telur, led strip terletak di nomor tiga, dan pemanas terletak pada bagian atap atau nomor 

empat pada gambar. Pada bagian belakang ini terdapat alat-alat komponen elektronika yang 

dipisahkan diluar. Alat tersebut yaitu berupa rangkaian nodemcu, adaptor, dan relay. 

Sensor DHT11 mengirimkan data berbentuk nilai ke nodemcu, kemudian nodemcu mengolah 

nilai tersebut sebagai acuan untuk mengeksekusi relay yang akan dinyalakan. Pada motor 

sinkron diatur melalui nodemcu menggunakan interval waktu sebagai acuan untuk 

menghidupkan motor melalui relay. Nodemcu selain menjadi kontroler juga berfungsi 

mengirimkan data ke channel thingspeak melalui modul wifi yang sudah tertanam. Modul wifi 

akan terkoneksi melalui mobile wifi (mifi) dan mengirimkan data terus menerus sesuai aturan 

pada program. Kemudian data tersebut akan dipanggil menngunakan jaringan internet untuk 

ditampilkan di aplikasi mobile berbasis android sebagai antarmuka. 

 

4.1.3 Perancangan Perangkat Lunak 

Perancangan perangkat lunak merupakan perancangan pemograman yang akan digunakan untuk 

menjalankan sistem yang nantinya akan ditanamkan pada mikrokontroler dan untuk membuat 

sistem antarmuka pada mobile. Dengan menggunakan diagram alir yang membantu penulis 

menjelaskan jalannya program yang terdapat pada perangkat lunak. 

 

A. Pemograman pada NodeMcu 

Diagram alir pemograman pada NodeMcu dapat dilihat pada gambar dibawah ini (gambar 4). 

 

 
Gambar 4. Diagram Alir Program NodeMCU 
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Gambar 4 merupakan rangkaian alur kerja dari pemograman pada NodeMCU. Dimana saat 

sistem dijalankan, sensor sistem akan membaca dan mengirimkan data setiap 5 detik sekali. 

Sensor DHT11 memberikan data berupa catatan suhu dan kelembapan pada inkubator yang 

kemudia sebagai acuan relay untuk mengeksekusi pemanas. Sensor DHT11 dan modul lainnya 

yang sedang berjalan atau menyala akan dikirimkan ke server. Data tersebut dikirim 

menggunakan modul wifi ESP8266 yang sudah tertanam pada NodeMCU melalui jaringan 

hostpot dari mifi setiap 30 detik sekali. 

 

B. Pemograman pada Antarmuka 

Pemograman pada antarmuka memiliki diagram alir sistem yang dapat dilihat pada gambar 

dibawah ini (gambar 5). 

 

 
Gambar 5. Diagram Alir Sistem Antarmuka 

 

Pada gambar 5 bahwa sistem antarmuka, user dapat melihat hasil sensor DHT11, komponen-

komponen yang hidup atau sedang berlangsung dan user dapat menghidupkan led strip dalam 

inkubator melalui aplikasi. Data tersebut diambil meggunakan api channel thingspeak.com yang 

menjadi server tempat penyimpanan. Sistem antarmuka ini memungkan user memantau atau 

mengecek status persentase suhu dan kelembapan dimanapun dan kapanpun. 

 

5. Hasil dan Pembahasan 
5.1 Implementasi Sistem 

Tahap implementasi merupakan tahap kelanjutan dari kegiatan perancangan sistem. Wujud dari hasil 

implementasi ini nantinya adalah sebuah sistem yang siap untuk diuji dan digunakan.  
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5.1.1 Perangkat Keras 

Perangkat keras merupakan rancang bangun mesin otomatis penetas telur dimana teknologi yang 

diterapkan pada mesin otomatis penetas telur menggunakan modul elektronika sebagai alat utamanya. 

Modul yang dimaksudkan yaitu seperti NodeMCU, elemen pemanas, motor servo, sensor suhu dan 

kelembapan. Mesin otomatis penetas telur ini akan menggunakan NodeMCU sebagai modul wifi 

ESP6288 dan juga sebagai mikrokontroler. NodeMCU akan mengatur semua komponen elektronika 

sesuai program yang diberikan. Data yang diterima mikrokontroler akan dikirim ke server dan aplikasi 

akan mengambil data tersebut untuk bahan pemantauan mesin penetas telur.  

Sensor suhu dan kelembapan berperan aktif didalam inkubator, jika suhu melebehi batas maka 

pemanas akan mati sampai suhu kembali dibawah batas. Kemudian motor servo akan menggerakkan rak 

telur setiap suhu dan kelembapan telur terjaga dan merata. Komponen yang diperlukan untuk membuat 

sistem tersebut adalah sebagai berikut: 

 

5.1.2 Perangkat Lunak 

Perangkat lunak dalam Proyek Tugas Akhir ini berperan sebagai media untuk membangun program 

pengaturan hak akses yang ada komputer server. Berikut adalah perangkat lunak pendukung penelitian 

ini: 

1. Sistem Operasi: Windows 7 Ultimate 64 Bit 

2. Arduino IDE: Sebagai antarmuka pemrograman perangkat NodeMCU V1.0 

3. Android Studio: Sebagai software untuk merancang aplikasi android. 

4. Corel Draw: Sebagai software pendukung untuk membuat interface yang digunakan pada rancangan 

aplikasi android. 

 

5.1.3 Implementasi Sistem Prototipe 

Implementasi sistem dikatakan berhasil jika yang diterapkan sesuai dengan rancangan awal proyek yaitu 

merancang mesin otomatis penetas telur berbasis nodemcu dan android yang hasilnya berupa prototipe. 

Dalam penelitian ini prototipe telah digunakan untuk menetaskan telur. Pada saat prototipe dihubungkan 

dengan listrik 220 volt akan menyala kemudian kontroler berperan menggerakkan rak telur menggunakan 

motor sinkron melalui modul SSR, saat bersamaan sensor DHT11 membaca suhu dan kelembapan sekitar 

yang akan dikirimkan ke kontroler untuk dijadikan acuan eksekusi pemanas melalui modul SSR. Pada 

inkubator juga terdapat fan/kipas yang hidup terus menerus yang berguna untuk menyebarkan udara 

panas pada inkubator.  Lampu pada inkubator berupa led strip yang digunakan untuk melihat kondisi 

sekitar dalam inkubator, cara menghidupkan lampu pada inkubator dilakukan menggunakan aplikasi 

Monitoring App dengan cara klik switch pada Led. Pada rak telur terdapat telur yang bergerak ke kanan 

dan ke kiri, rak bergerak ini berguna untuk meratakan suhu pada telur. Pada saat nodemcu aktif modul 

wifi akan menghubungkan koneksi internet yang sudah ditetapkan dan menulis data ke channel 

thingspeak setiap satu menit sekali sehingga data dapat tersimpan.  

 

5.1.4 Implementasi Sistem Antarmuka 

Menghubungkan aplikasi Monitoring App melalui channel thingspeak dengan cara mengambil data yang 

telah dikirim nodemcu ke sever. Kemudian data akan tampil hanya dengan menggunakan koneksi 

internet. Pada saat pengujian aplikasi berjalan dengan baik dan data yang ditampilkan sesuai dengan pada 

channel. 

 



Agus Rakhmadi Mido, Enny Itje sela 
Rancang Bangun Mesin Otomatis Penetas Telur Berbasis NodeMCU dan Android 

JURNAL TeknoSAINS Seri Teknik Komputer   VOL.01  NO.01  MARET 2018  ISSN 1111 – 2222 | 11  
 

  
Gambar 6. Aplikasi Membaca Data dari Server 

 

Pada gambar 6 adalah data yang ditampilkan menandakan bahwa koneksi berhasil dijalankan dan 

jika data tidak tampil menandakan aplikasi belum terkoneksi atau jaringan internet bermasalah. Pada 

aplikasi kita dapat menyegarkan data dari server dengan klik tombol icon refresh dan melihat tentang 

aplikasi dengan klik tombl icon tanda tanya. 

 

5.2 Pembahasan Hasil Pengujian 

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan tanggal 28 Desember sampai dengan 26 Januari 2018 

bahwa perlakuan kestabilan suhu berpengaruh nyata terhadap hasil tetas. Pada penilitian ini penulis 

membandingkan mesin otomatis penetas telur menggunakan elemen pemanas dan penetas telur 

tradisional dengan menggunakan  lampu 5 watt. Dengan pengontrolan suhu yang stabil mempunyai 

tingkat waktu suhu lebih cepat dalam hal penetasan. Hasil dari mesin otomatis penetas telur yang berupa 

prototipe mempunyai kestabilan suhu rentang waktu 20 hari. Sedangkan penetas telur tradisonal yang 

menggunakan lampu 5 watt mempunyai kestabilan suhu naik turun dari setpoint mempu menetaskan telur 

dengan rentang waktu 21 hari. Berikut Tabel 2 dan Tabel 3. Hasil pengujian penetasan masing-masing 

alat. 

 

Tabel 2. Hasil Pengujian Penetasan Prototipe 

 
Mesin Otomatis Penetas Telur (5 Telur) Keterangan 

Telur Menetas Telur Tidak Menetas 
Menetaskan telur dalam waktu 20 hari. 

Pengujian dilakukan dimulai dari 
tanggal 3 Januari sampai dengan 26 

Januari 2018. 
80% 20% 

Normal Cacat Mati 

4 1 0 

 

Tabel 3. Hasil Pengujian Penetasan Tradisional 

 
Mesin Otomatis Penetas Telur (5 Telur) Keterangan 

Telur Menetas Telur Tidak Menetas 

Menetaskan telur dalam waktu 21 hari. 
Pengujian dilakukan dimulai dari 

tanggal 28 Desember 2017 sampai 18 
Januari 2018. 60% 40% 

Normal Cacat Mati 

3 1 1 
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Hasil analisis perlakuan pada penetasan telur dilakukan dari hari pertama dimasukkan telur 

hingga telur menetas, pada hasil pengujian penetasan prototipe telur dimasukkan pada inkubator 

berjumlah 5 butir. Pada hari ke-7 telur yang berada didalam inkubator diperiksa menggunakan led untuk 

mengetahui embrio yang terbentuk atau telur yang mati, setelah diperiksa 4 butir telur memiliki embrio 

berwana merah dan 1 butir telur belum terlihat embrio nya. Pada hari ke-8 semua telur memiliki embrio. 

Hari ke-21 telur menetas sebanyak 4 butir telur dan 1 butir telur tidak menetas karena cacat. Dikatakan 

cacat karna pada telur telah terbentuk embrio namun tidak berkembang. Inkubator masih memiliki 

masalah pada kelembapan sehingga berpengaruh pada penetasan telur yang tidak menetas.  

Pada hasil penetasan telur menggunakan metode tradisional yang hanya menggunkan lampu 5 watt 

sebagai penghangat nya. Pada hari pertama telur dimasukkan pada inkubator secara bersamaan. Setelah 

hari ke-8 4 butir telur terdapat embrio yang telah terbentuk dan 1 butir telur tidak terdapat embrio. Pada 

hari penetasan atau hari ke-22 telur menetas sebanyak 3 butir telur, 1 butir telur cacat, 1 butir telur mati. 

Hasil dari pengujian ini menggunakan telur ayam kampung untuk ditetaskan dan hanya memuat beberapa 

telur. 

 

6. Simpulan dan Saran 
Berdasarkan hasil proyek Tugas Akhir ini, diperoleh beberapa kesimpulan yaitu: 

a. Mesin otomatis penetas telur berjalan selama 20 hari atau selama telur yang berada pada inkubator 

menetas. 

b. NodeMCU berperan sebagai mikrokontroler juga sebagai modul wifi untuk mengirimkan data sensor 

dan status komponen yang sedang berlangsung secara realtime.  

c. Antarmuka berbasis android dirancang menggunakan software Android Studio untuk mempermudah 

kegiatan monitoring sistem yang diperoleh dari channel thingspeak. 

d. Implementasi sistem pada mesin otomatis penetas telur yang berupa protoripe berjalan dengan baik. 

e. Hasil perbandingan penetasan telur menggunakan mesin otomatis penetas telur dengan penetas telur 

menggunakan lampu 5 watt. 
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