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ABSTRAK
Memelihara hewan unggas seperti ayam membutuhkan tenaga untuk melakukan pemeliharaan
seperti memberi pakan serta melakukan pengaturan suhu kandang secara manual. Kegiatan seperti
itu bagi peternak akan banyak menyita waktu dan tenaga. Sehingga dibuatnya alat monitor suhu dan
pemberi sistem pakan ayam berbasis web. Dimana sistem dapat di kontrol dengan menggukan web
browser dan dapat secara otomatis dalam melakukan pengaturan suhu kandang. Alat yang dibuat ini
menggunakan komponen elektrik seperti NodeMCU8266, Sensor suhu LM35, Motor Servo, LCD,
Lampu, Kipas DC, dan Limit Swich. Komponen-komponen elektronik ini digunakan untuk sistem
monitoring serta untuk mendukung sistem otomatis yang akan dibuat. Alat ini memiliki sistem
monitoring seperti dapat melakukan pengecekan suhu kandang secara otomatis. Alat ini juga
memiliki kelebihan dalam melakukan pengaturan suhu dimana dapat dilakukan melalui tombol
lampu dan tombol kipas yang ada di web browser. Berdasarkan hasil dari pengujian alat ini dapat
disimpulkan bahwa penggabungan antara hardware dan software dapat menjadikan alat ini dapat di
akses melalui web browser. Adapun untuk penyimpangan pembacaan suhu sebesar 0.02% dari alat
pembanding thermometer.
Kata kunci : Monitoring, Web Browser, NodeMCU8266, LM35.

ABSTRACT
Raising poultry like chicken requires energy for maintenance such as feeding and manually setting
the temperaturem of the cage. Such activites for farmers would take a lot of time and energy, so the
temperature monitoring devices and web-based chicken feed system providers are made. Where the
system could be controlled using a web browser and could automatically adjust the temperature of
the cage. This tool uses electrical components such as NodeMCU8266, Temperature sensor LM35,
Servo Motor, LCD, Lamp, DC fan, and Limit Switch. These electronic components are used for
monitoring system and support automatic system that would be created. This tool has a monitoring
system such as being able to automatically check the temperature of the cage. This tool also has
advantages in setting the temperature where it can be done through the light button and fan button
in the web browser.
Based on the results of testing this tool, it could be concluded that the merger between hardware
and software can make this tool accessible through a web browser. As for the temperature reading
deviation of 0.02% of the thermometer comparison device.
Keywords: Monitoring, web Browser, NodeMCU8266, LM35
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1. PENDAHULUAN
Perternakan yang banyak dilakukan oleh
petani indonesia dalam melakukan penelitian,
ada beberapa tindakan yang dapat digunakan
dalam penelitian ini dimana peternakan di
indonesia rata-rata masih menggunakan
pemeliharaan dengan manual dengan
pemberian pakan ayam dan menjaga suhu
kandang ayam. Cara tersebut kurang efektif
dalam melakukan pemeliharaan serta
perawatan karena membutuhkan banyak
pekerja yang dibutuhkan dalam melakukan
pemberian pakan serta perawatan suhu ayam.
Maka dari itu disini dibutuhkan alat dimana
alat tersebut dapat melakukan pemantauan
dan pengontrolan dari jarak jauh dan dapat
melakukan pemberian pakan dari jarak jauh
serta dapat melakukan pengaturan suhu
secara otomatis. Oleh sebab itu dibutuhkan
alat pemberi pakan ayam berbasis web
dimana alat tersebut dapat melakukan
pemberian pakan secara otomatis dan dapat
dikontrol menggunakan web serta dapat
melakukan pengontrolan suhu sehingga ayam
yang dalam kondisi yang baik, dan alat ini
juga dapat melakukan pengontrolan pakan
dan pengaturan suhu dari jarak jauh
menggunakan Node MCU8266 dimana alat
ini digunakan untu memancarkan sinyal yang
dapat digunakan dari jarak jauh.(J. Wasito)
Untuk mengatasi hal tersebut, dalam
penelitian ini dirancang sebuah alat pakan
ayam berbasis web dimana dalam
memelihara
hewan
unggas
dapat
mempermudah
dalam
melakukan
pemeliharaan
yang
pertama
dapat
mempersingkat waktu, tenaga, dan dapat
mengontrol dan melakukan pengecekan suhu
kandang. (Syifah Safira)
1. Waktu
Dalam melakukan pemeliharaan ayam,
serta pemberian pakan kita dapat
mempersingkat waktu dalam melakukan
pemberian pakan dan pengaturan suhu yang
sesai
dengan
kondisi
ayam,
serta
mempermudah dalam pengontrolan dalam
pemeliharaan ayam tersesebut dan dapat
mempersingkat waktu dalam melakukan
pemberian pakan dan pengaturan suhu
tersebut.
2. Tenaga
Dalam melakukan pemeliharaan ayam,
dimana dalam melakukan pemberian pakan
ayam kita tidak perlu menyuruh orang lain
untuk melakukan pemberian pakan serta

melakukan
pengaturan
suhu
serta
pengontrolan ayam karena dengan alat ini
kita
dipermudah
dalam
melakukan
pemeliharaan dan menghemat tenaga serta
kita hanya melakukan pengecekan kandang
dengan menggunakan web yang sudah
dibuat.
3. Pengatur suhu
Dalam melakukan pengaturan suhu tidak
perlu lagi membutuhkan banyak orang untuk
melakukan pemantauan suhu kandang karena
alat ini dapat mempermudah dalam
melakukan pemantauan suhu dengan
melakukan pengecekan di web.

2. LANDASAN TEORI
Penelitian terkait masalah pakan ternak
berbasis web sudah banyak dilakukan oleh
peneliti-peneliti terdahulu yang memiliki
tema atau objek yang hampir sama dengan
penelitian yang pernah dilakukan oleh N, A.
K. et al., (2015), mengenai Rancang Bangun
Alat Pemberi Pakan dan Pengatur Suhu
Otomatis untuk Ayam Pedaging Berbasis
Programmable Logic Controller pada
Kandang Tertutup.Sistem alat dan pengatur
suhu otomatis ini menggunakan program
PLC. Pemberi pakan otomatis berupa
konveyor dan pengatur suhu otomatis berupa
blower pendingin serta pemanas.
Penelitian oleh Permitasari, A. E., (2013),
Penelitian mengenai pembuatan software
monitoring alat pemberi pakan dan minum
unggas secara otomatis menggunakan
borland delphi 7.0. Dari alat yang telah
dilakukan bahwa sistem monitoring alat
pemberi makan dan minum ini menggunakan
komunikasi
serial
RS-232
antara
mikrokontroller dan komputer dengan
aplikasi software Borland. Sistem ini
mngirimkan data ke mikrokontroller.
Pengiriman data ini menggerakan motor DC.
Dan komputer juga mengirimkan data untuk
menyalakan dan mematikan pompa.
Penelitian oleh Handoko, W., (2013),
Penelitian mengenai Sistem pendukung
keputusan untuk mendiagnosa penyakit ayam
broiler dengan metode simple additive
weighting (SAW). Dengan sistem alat yang
menggunakan metode Simple Additive
Weighting
(SAW),
serta
bahasa
pemprograman PHP dan database MySQL,
aplikasi ini diimplementasikan ke sebuah
website yang dapat diakses dari mana saja.
Penggunaan sistem aplikasi ini dapat
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memberikan informasi dan acuan bagi
pengguna berupa kemungkinan jenis
penyakit yang menyerang pada ayam boiler
berdasarkan gejala yang dimasukan oleh
user.
Peneliti oleh Ruhmana, T. I. and Saputra,
E. H., (2013), Penelitian mengenai
Perancangan Aplikasi Untuk Sirkulasi Pakan
Ternak Ayam Broiler pada Peternakan
Sumber Jaya Magelang. Untuk perancangan
aplikasi pada pakan ayam boiler ini dapat
menggunakan sistem sirkulasi dapat diartikan
sebagai sistem pengolahan data sirkulasi
yang meliputi pengolahan data penyimpanan
data dan persiapan dokumen untuk keputusan
yang dilakukan manusia dengan dibantu
suatu alat yang berupa mesin komputer.
Pengawasan sirkulasi pada Sumber Jaya
Magelang yaitu semua kegiatan yang
berkaitan dengan barang masuk dan barang
keluar. Kegiatan ini berkaitan dengan
pengontrolan perputaran barang.
Peneliti oleh Mahmudy, W. F., (2016),
melakukan
penelitian
Implementasi
Algoritma Genetika Dalam Optimasi Model
AHP dan Topsis Untuk Penentuan Kelayakan
Pengisian Bibit Ayam Broiler di Kandang
Peternak. Dalam penelitian ini ada beberapa
penilaian kriteria yang dilakukan yaitu:
riwayat peternak, tinggi kandang, jarak antar
kandang, kelembapan, kekuatan kandang dan
keamanan. Agar dapat memperoleh penilaian
kelayakan kandang yang optimal, penelitian
ini menawarkan solusi menggunakan
algoritma genetika sebagai algoritma untuk
penentuan kandang peternak dalam pengisian
bibit ayam broiler. Data yang digunakan
dalam penelitian adalah 46 data kandang
ayam broiler.
Peneliti oleh Jimmy, R. et al., (2014),
mengenai Alat Pembuat Pakan Ternak Ayam
Jenis Pellet. Dalam pembuatan pakan
menggunakan pellet penulis mencoba untuk
merancang dan membangun jenis pellet
menggunakan sistem berbasis PLC otomatis
sebagai kontrol pusat perangkat yang ada.
Disini penulis menggunakan motor 1 phase
dan 3 phase motor sebagai perangkat untuk
pembuatan pakan ternak.
Penelitian oleh Taufik, F. H., (2016),
mengenai Pada Kandang Ayam Sistem
Tertutup Berbasis RTC DS1307. Dari
pembuatan alat tersebut Pengaturan dinding
pembatas ruang ini dilakukan secara
otomatis. Pengaturan dinding pembatas ruang
dilakukan berdasarkan waktu nyata yang
diatur menggunakan RTC DS1307 dan
Arduino Uno sebagai unit proses. Aktuator

berupa motor DC magnet permanent yang
digerakkan menggunakan shield relay untuk
menurunkan sekat pembatas. Pengaturan
waktu ditampilkan menggunakan LCD 16 x
2.
Penelitian oleh Sri, H. dan Rahayu, R. S.,
(2009), mengenai Morfologi Usus Ayam
Broiler Yang Disuplementasikan. Penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui morfologi
usus ayam broiler yang disuplementasi
probiotik strain tunggal dan probiotik
campuran. Ransum ayam berbasis jagung,
bungkil kedelai yang bebas antibiotika
disusun sesuai dengan standar kebutuhan
ayam broiler, digunakan sebagai pakan dasar
pada perlakuan kontrol (Po). Untuk keempat
kel- ompok perlakuan lainnya juga digunakan
pakan dasar tersebut dengan suplementasi 3
strain probiotik berturut-turut Lactobacillus
murinus,
Ar3
(P1),
Streptococcus
thermophillus, Kp2 (P2), Pediococcus
acidilactici, Kd6 (P3), dan probiotik
campuran dari ketiga strain tersebut (P4)
masing-masing dengan konsentrasi 108 sel
bakteri/ml.
Peneliti oleh Kristanti, K. et al., (2015),
mengenai
Biosensor
pH
Berbasis
Antosiannin Stoberi dan Klorofil Daun Suji
sebagai Pendeteksi Kebusukann Fillet
Daging Ayam. Pembuatan biosensor pH yang
dikombinasikan dengan ekstrak stroberi dan
daun suji dirasa dapat menjadi solusi
keracunan pangan. Tujuan penelitian ini
adalah untuk mengetahui proporsi ekstrak
stroberi dan daun suji yang tepat, sehingga
dihasilkan biosensor pH yang dapat
mendeteksi kebusukan fillet daging ayam.
Penelitian ini disusun menggunakan metode
Rancangan Acak Kelompok dengan 1 faktor
percobaan, yakni proporsi ekstrak stroberi
dan ekstrak daun suji yang terdiri dari 4 level
(10%:20%, 15%:15%, 20%:10%, 25%:5%
(v/vtotal)).
Peneliti oleh Helda, Y. dan Susanti,
(2017), Mengenai Perangkat Penghitungan
dan Penentuan Kualitas Produksi Telur Ayam
Berbasis
Mikrokontroler
Terintegrasi
Smartphone. Pada penelitian yang telah
dilakukan, dihasilkan sebuah sistem yang
mampu melakukan penghitungan dan
menyeleksi hasil produksi yang sesuai
standar kelayakan jual dan yang tidak sesuai.
Sistem ini dibangun dengan menggabungkan
kemampuan hardware dan software.
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3. METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini mengimplementasikan
identifikasi suhu kandang menggunakan
sensor LM35 dimana sensor LM35 untuk
mengetahui suhu kandang, untuk mengatasi
suhu kandang agar normal maka dibutuhkan
kipas DC untung mendinginkan kandang
serta lampu untuk menghangatkan ruangan.
Sedangkan
untuk
pemberian
pakan
dibutuhkan motor servo dan limit switch
untuk melakukan buka dan tutup pintu pakan.
Untuk rancang bangun alat pakan ayam
berbasis web dapat dilihat pada blok diagram
pada gambar 1.

NodeMCU8266 yang berfungsi sebagai otak
dari sistem dan juga berfungsi sebagai
pemancar sinyal untuk menghubungkan ke
web.
Bagian kedua adalah sensor LM35 yaitu
berfungsi sebagai pmbaca suhu ruangan pada
kandang, dimana suhu akan dibaca
menggunakan LM35 sedangkan kipas DC
dan lampu digunakan sebagai pendingin
ruangan dan penghangat ruangan.
Bagian ketiga yaitu motor servo
digunakan sebagai pengendali buka dan tutup
pintu pakan. Sedangkan untuk limit switch
disini digunakan untuk mengatur keluarnya
pakan yang berlebihan jadi fungsi limit
switch disini akan mengatur pintu yang akan
tertutup otomatis apabila pakan yang sudah
penuh.
Bagian keempat yaitu kabel yang
berfungsi sebagai penghubung komponen
satu dengan komponen yang lainnya. Semua
komponen tersebut di rangkai dan menjadi
sebuah rangkaian elektronik seperti serlihat
pada gambar 2.

Gambar 1 : Blok Diagram Perancangan alat
cara kerja dari alat pakan ternak berbasis
web ini merupakan alat monitoring
menggunakan wireless yaitu harus terconnect
wifi yang ada di nodemcu8266 lalu masukkan
IP ke web browser selanjutnya apabila sudah
masuk ke web maka sudah dapat melakukan
monitoring
dan
pemberian
pakan
menggunakan web dimana pintu akan
terbuka pada saat ditekan tombol buka di
web, sedangkan limit swich akan menutup
pintu apabila pakan sudah penuh di wadah
pakan limit akan bekerja menutup otomatis.
Sedangkan
untuk
pengaturan
suhu
menggunakan sensor LM35 dimana untuk
sensor akan bekerja secara otomatis
membaca berapa suhu kandang dimana
apabila suhu di atas 27o maka lampu akan
mati dan kipas akan menyala sedangkan
apabila suhu di bawah 27o maka lampu akan
menyala dan kipas akan berhenti.
Perancangan elektronik berfungsi sebagai
kontrol utama pada sistem pemberi pakan
berbasis web, perancangan ada beberapa
bagian. Bagian yang petama adalah

Gambar 2: rangkaian rancang bangun alat
pakan ayam berbasis web
Pada gambar 2 dapat dilihat bahwa
rangkaian keseluruhan merupakan gambar
rangkaian alat yang digunakan sebagai sistem
rancang bangun pakan ternak ayam berbasis
web dimana untuk sistemnya ada LCD,
Relay, LM35, Power Supply, Kipas DC,
Motor Servo, Limit Switch, dan Lampu.
3.1 Flowchart Sistem
Berdasarkan pembutan sistem pengaturan
suhu dan pemberian pakan dapat dilihat pada
gambar 3.
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Gambar 3: Flowchart Sistem
Flowchart diatas menunjukan bagaimana
sistem kerja dari pengaturan suhu sampai
pemberian pakan sampai mengirim data ke
web sampai mengkoneksikannya, dimana
awal pemanggilan akan muncul tipe data
yang digunakan sehingga dapat mendeteksi
nilai dari suhu lingkungan atau kandang dan
akan dapat menampilkan nilai suhu, dan
selanjutnya apabila nilai suhu telah muncul
dan sesuai maka langkah selanjutnya harus
terhubung ke jaringan agar bisa mengirim
data nilai suhu ke browser dan apabila nilai
suhu tampil di browser sesuai yang di
pertama maka untuk pengaturan suhunya
akan sukses. Langkah selanjutnya mengatur
pakan dimana motor servo akan di kendali
dengan browser maka harus kirim printah
motor servo dengan sudut yang sudah di atur
di nodeMCU lalu tampilkan notifikasi pada
browser.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN
hasil perancangan pakan ternak ayam
berbasis web dengan tinggi bangunan 45 cm,
lebar 25 cm bisa dilihat pada gambar 5.1 hasil
rancang bangun alat pakan ayam berbasis
web. seperti yang terlihat pada gambar 4.

Gambar 4: hasil rancang bangun alat pakan
ternak ayam berbasis web
Terlihat secara keseluruhan pakan ternak
ayam berbasis web terdiri dari beberapa
komponen seperti lampu, kipas, sensor
LM35, motor servo, LCD, dan limit switch.
4.1 Hasil Pengujian Alat.
Hasil Pengujian hardware untuk alat ini
dilakukan dengan beberapa tahapan antara
lain pengujian unit transmitter yang terdiri
dari susunan rangkaian NodeMCU, LCD,
sensor pada kandang ayam, LED indikator.
Serta pemberian pakan ayam berbasis web.
Untuk komponen pendukung masing-masing
memiliki fungsi dan tugas yang berbedabeda, berikut hasil pengujian dari komponenkomponen tersebut:
1. Pengujian NodeMCU8266
NodeMcu ESP8266 merupakan unit
utama dan terpenting yang berfungsi
mengolah data serta mengontrol semua unit
perangkat keras (hardware). Pengujian
dimaksudkan untuk mengecek apakah
NodeMcu ESP8266 berfungsi dengan baik
dalam menerima data atau memproses data.

Gambar 5: Blinking LED
Proses pengujiannya yaitu dengan
menyalakan atau mematikan LED yang
terdapat pada board NodeMcu dengan
diberikan program uji dalam kondisi “HIGH”
dan “LOW” untuk memastikan apakah LED
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dapat melaksanakan intruksi sesuai program
yang diujikan
2. Pengujian Wireless
Tahap pengujian komunikasi wireless
NodeMcu ESP8266 ini akan membaca data
suhu dengan menggunakan sensor suhu
LM35 menggunakan sebuah browser.
Dimana data suhu tersebut akan dikirim
dengan memanfaatkan komunikasi wireless
yang nantinya data suhu tersebut akan
ditampilkan pada sebuah browser untuk
diamati perubahan nilai suhunya.
Setelah program diupload kedalam
NodeMcu ESP8266 dan sistem dinyalakan,
maka
NodeMcu
ESP8266
akan
memancarkan sinyal wifi yang bisa ditangkap
oleh perangkat yang mendukung sistem
wireless seperti handphone atau laptop. Jika
program berhasil, maka akan tertampil nama
ID yang telah diprogram yaitu “WEB
MONITOR" pada pilihan sinyal jaringan wifi
yang tersedia seperti Gambar 6 berikut:

muncul maka klik Details untuk melihat IP
Address dari WiFi ID yang tersambung dan
akan muncul box dialog details seperti
Gambar 8:

Gambar 8: Details Alamat IP Address
Alamat IP akan tertera pada box details
dan IP address yang digunakan adalah IPv4
Default Gateway yaitu 192.168.4.1. IP
tersebut akan digunakan untuk menampilkan
data sensor suhu yang telah diprogram
dengan cara dipanggil pada browser lalu akan
tertampil data suhu yang termonitor seperti
Gambar 9:

Gambar 6 : Wifi ID NodeMcu 8266
Sambungkan koneksi WiFi leptop atau
handphone dengan WiFi ID yang tersedia dan
setelah terhubung maka langkah selanjutnya
mengecek IP Address dari WiFi tersebut
dengan cara klik kanan pada WiFi ID yang
terhubung lalu pilih status, maka akan
muncul dialog box status seperti Gambar 7:

Gambar 9: Tampilan Web Data Suhu
3. Pengujian LCD 16 x 2
Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui
apakah sambungan LCD 16x2 bekerja
dengan baik dan berhasil menampilkan
karakter sesuai program yang diupload ke
NodeMcu ESP8266. Alur pengujian
dilakukan seperti Gambar 10.

Gambar 10 : Alur Pengujian LCD
Gambar 7: Wifi ID status box
Pada pengujian kali ini koneksi wireless
terhubung dengan leptop, setelah box status

Hasil pengamatan LCD pada alat Pakan
yang ada pada gambar 10:
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N
o

Sensor
L35
(Celciu
s)

Thermomet
er (Celcius)

Lama
Pengamat
an (menit)

Erro
r
(%)

1

31

31

1

0

Gambar 12: Pengamatan Sensor Suhu

2

31

31

2

0

3

32

31

3

0.03

Hasil pengujian didapatkan data stabilitas
pembacaan sensor suhu yang disajikan pada
Tabel 1 sebagai berikut:

4

32

30

4

0.06

5

31

30

5

0.03

6

31

31

6

0

7

32

31

7

0.03

8

32

31

8

0.03

9

32

31

9

0.03

10

31

31

10

0

Error Rata-rata (%)

0.02

Tabel 1: Hasil Pengujian Sensor Suhu LM35

Gambar 11: Pengamatan LCD
Gambar 11 terlihat LCD menampilkan
hasil suhu dimana suhu yang di dapat adalah
310 celcius. Maka apabila suu ditampilkan
310 C maka kipas akan hidup atau bisa
disebut juga ON, maka Lampu akan mati atau
OFF.
4. Pengujian Sensor Suhu
Pengujian sensor suhu LM35 dilakukan
untuk melihat respon pembacaan sensor suhu
LM35 terhadap perubahan suhu lingkungan.
Pengujian sensor suhu terhadap dilakukan
berdasarkan
dengan
variasi
waktu
pengamatan yang berbeda-beda hingga
mendapatkan kondisi pembacaan yang stabil
dari sensor suhu LM35. Program untuk
pengujian yang dilakukan memanfaatkan pin
ADC yang akan mengubah hasil pembacaan
dari yang awalnya berupa analog menjadi
data digital. Hasil pengubahan digunakan
untuk diproses sistem ditampilkan sebagai
hasil pegamatan suhu yang ada pada gambar
12:

Berdasarkan hasil pengujian pembacaan
sensor suhu LM35 pada Tabel 1 diamati
bahwa terdapat penyimpangan pembacaan
suhu dengan error rata-rata sekitar 0.02%
dalam waktu pengamatan sekitar 10 menit.
Penyimpangan yang terjadi dapat diakibatkan
banyak faktor baik dari sisi stabilitas suhu,
akumulasi faktor error perstep pengamatan,
stabilitas tegangan maupun faktor pelindung
sensor.
Hasil Pengujian sensor suhu pada rancang
bangun alat pakan ayam berbasis web dapat
dilihat pada gambar 13.

Gambar 13: Diagram Garis
Perbandingan Pada Suhu Kandang
Pada gambar diatas terlihar diagram garis
merupakan perbandingan hasi dari sensor
suhu LM35 dan Thermometer dimana untuk

7

ketepatan dalam melakukan pendeteksian
suhu ruangan masih sedikit kendala dalam
menggunakan web. penyimpangan terjadi
akibat banyaknya faktor baik dari sisi
stabilitas suhu, akumulasi faktor eror perstep
pengamatan, stabilitas tegangan maupun
faktor perlindungan sensor.
5. Pengujian Rangkaian Dimer
Rangkaian dimmer adalah rangkaian yang
mengatur tingkat kecerahan atau intensitas
cahaya dari lampu yang digunakan.
Pengujian kali ini dimaksudkan untuk
mengetahui apakah rangkaian dimmer
bekerja dengan baik dalam mengatur tingkat
kecerahan lampu yang digunakan.
Jadi hasil dari pengujian dapat diamati
dengan perubahan intensitas cahya, jika
mengeset duty cycle ke 0% atau nilai PWM 0
maka cahaya lampu berada pada intensitas
redup, duty cycle ke 50% atau nilai PWM
255 maka cahaya berada pada intensitas
terang. Berikut adalah hasil pengamatan dari
pengujian intensitas cahaya menggunakan
rangkaian dimmer berdasarkan perubahan
nilai PWM.
Tabel 2: Hasil Pengamatan Rangkaian
Dimmer
Intensitas Cahaya
No
Keterangan
PWM
0 Lx
1.
0
137,5 Lx
2
25
446,0 Lx
3.
50
639,8 Lx
4.
60
914,2 Lx
5.
100
1.024,3 Lx
6.
150
2.095,9 Lx
7.
255
Dimmer Hasil pengamatan pada saat
lampu menyala pada gambar 13.

Gambar 13. Hasil Pengujian Lampu
Menyala
Pada gambar diatas dapat dijelaskan
bahwa lampu menyala merupakan hasil dari

suhu yang ada pada kandang
apabila
kandang udah terdapat suhu 260 maka lampu
menyala seperti gambar diatas.
6. Pengujian Relay
Relay digunakan sebagai saklar untuk
menghubungkan dan memutus tegangan
listrik yang akan diubah pada keadaan
tertentu.
Karena pengujian ini menggunakan
metode pembangkit pulsa yang diatur HIGH
dan LOW serta didefinisikan sebagai
OUTPUT dengan fungsi pinMode (14,
OUTPUT); untuk menggerakkan medan
magnet pada kumparan. Menggunakan fungsi
digital Write (relay, LOW); atau digital Write
(relay, HIGH); sehingga memudahkan
mengatur kondisi NC atau NO sebuah relay.
Tabel 3: Hasil Pengujian Relay
Kondisi
No
Logika

Posisi

1.

LOW

NO

2.

HIGH

NC

3.

HIGH

NC

4.

LOW

NO

5.

HIGH

NC

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel
3, maka dapat disimpulkan bahwa relay akan
NO (Normaly Open) ketika diberikan logika
HIGH berdasarkan logika yang diberikan
pada pin 4 kendali relay yang tersedia dan
juga relay akan NC (Normaly Close) ketika
diberikan logika LOW.
7.

Pengujian Motor Servo
Motor servo pada alat ini digunakan untuk
membuka pintu pakan, sehingga perlu
dipastikan bahwa motor servo bekerja dengan
baik. Adapun pengujian dilakukan dengan
program servo yang akan mengendalikan
sudut servo sebesar 180 derajat dan kembali
ke nol (0) derajat.
Menggunakan motor servo ini tidak
berbicara lagi mengenai putar searah (Clock
Wise) atau berlawanan arah jarum jam (Clock
Counter Wise) tapi berbicara menggunakan
sudut 0, 45, 90 dan seterusnya sampai dengan
maksimal 180°.
Apabila ingin mendapatkan posisi putaran
motor servo sebesar 90° dan bergerak
berlawanan arah jarum jam maka
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dituliskan perintah program myservo. Write
(90) ; setelah itu dituliskan myservo. Write
(0) ; untuk kembali kesudut awal. Akan tetapi
jika ingin mendapatkan posisi 90° dan
serarah
jarum
jam
maka
dituliskan perintah myservo. Write (90)
; setelah itu dituliskan perintah myservo.
Write (180); untuk melanjutkan putaran ke
180°. Jadi posisi 0 sampai dengan 180
derajat sudah ditentukan oleh kontroler
internal motor servo, dan cukup dengan
memberikan perintah pada sudut mana motor
akan berputar melalui perintah myservo.
write (besaran derajat).
Hasil pengamatan pada saat buka pintu
pakan dapat dilihat pada gambar 15 dibawah
ini:

dan OFF pada web browser. Dimana tombol
ON dan OFF apabila di ON lampu dan kipas
akan nyala. Seperti gambar 16.

Gambar 16: Hasil Tombol Pada Web
Dapat dijelaskan bahwa sistem tombol
kipas dan lampu diatas apabila di tekan ON
maka lampu dan kipas akan nyala. Dapat
dilihat pada gambar 17.

Gambar 15: Pengamatan Motor Servo
Pada gambar diatas dapat dilihat bahwa
pengamatan motor servo bergerak selama
1800 sehingga dapat digerakkan dan sistem
motor servo dapat terbuka menggunakan
web.
8. Pengujian Jarak Pancar
Pada pengujian jarak pancar bertujuan
untuk
mengetahui
batas
maksimal
komunikasi wireless yang dapat terhubung
dengan perangkat pendukung seperti leptop.
Pada pengujian ini dilakukan dengan
mengamati data sensor suhu di browser yang
didapat dari alat pemantauan berdasarkan
jarak tertentu yang diujikan.
Pengujian jarak dilakukan berdasarkan
ukuran jarak yang berbeda-beda dengan
kondisi pengiriman data yang tidak dihalangi
oleh rintangan atau dilakukan pada lapangan
terbuka dan pengambilan data ini juga
dilakukan dengan menempatkan transmitter
pada posisi lurus atau line of sight. Untuk
jarak maksimal pada NodeMCU bisa
mengirim sinyal hingga 500-1000 meter data
masih di terima sampai sempurna.

Gambar.17. hasil tombol ON
pada lampu dan kipas
10. Pengujian Pada Sistem Keseluruhan
Berdasarkan hasil pengamatan dan uji
coba sistem secara keseluruhan menggunakan
komunikasi
wireless
yang
dimonitor
menggunakan web browser, alat berfungsi
dengan baik dalam menerima data sensor yang
dikirim dari NodeMcu dan berfungsi ketika
diberikan perintah untuk menggerakkan motor
servo untuk membuka serta menutup tempat
makan ternak dari browser

9. Pengujian Sistem Tombol Lampu dan
Kipas Pada Web Browser
Tahap pengujian sistem tombol lampu
dan kipas ini akan menampilkan tombol ON
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yang terjadi pada alat kendali suhu
kandang ayam.

6. DAFTAR PUSTAKA

Gambar. 18. Tampilan Web Browser
Dapat dilihat pada gambar 18 bahwa
untuk tampilan pada web dapat menampilkan
data suhu secara otomatis dan memberi status
kipas atau lampu apabila akan nyala. Serta
dapat melakukan pemberian pakan melalui
web browser.

5. PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Setelah melalui tahap perancangan,
pengujian dan pembahasan hasil pengujian
secara keseluruhan maka dapat diambil
beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1. Perancangan pada alat kendali suhu
kandang ayam berbasis wireless dapat
di kendalikan pada web browser serta
dapat mengatur suhu kandang secara
otomatis.
2. Perancangan pada sistem pakan akan
di
kendalikan
menggunakan
NodeMcu sebagai bagian utama untuk
menjalankan
program
dan
memancarkan sinyal serta komponenkomponen yang digunakan seperti:
Motor Servo, LCD, Lampu, Kipas Dc,
Limit Switch, Sensor Lm35.
3. Modul sensor suhu LM35 mampu
bekerja mendeteksi suhu lingkungan
dengan
baik,
walau
terdapat
penyimpangan pembacaan suhu
sebesar 0.02% dari alat pembanding
termometer.
5.2. Saran
Penelitian ini dapat dikembangkan lebih
lanjut guna meningkatkan kemampuan alat
tersebut dengan mempertimbangkan saransaran berikut:
1. Dibutuhkan sensor DHT11 untuk
mendeteksi tingkat kelembaban udara
dari kandang ayam agar didapatkan
hasil yang lebih optimal untuk
mengendalikan kualitas hewan.
2. Diperlukan sistem datalogger untuk
dapat mengamati perubahan suhu
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