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BAB 4  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Pengujian 

Pengujian sistem ini memiliki tujuan untuk mengetahui kinerja sistem yang telah dibuat 

serta hubungan antara software dengan hardware. Dengan pengujian ini dapat diketahui apakah 

rancangan sistem dapat bekerja sesuai dengan tujuan penelitian yang diinginkan atau tidak. Cara 

pengujian ini dilakukan dalam perangkat keras dan perangkat lunak yang dapat diakses melalui 

internet. Untuk rangkaian prototipe 

alat ini dapat dilihat pada gambar 4.1 dan 

4.2. 

Gambar 4.1 Rangkaian Alat 
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Gambar 4.2 Wiring Diagram Alat 

4.1.1 Pengujian Catu Daya 

Gambar 4.3 menunjukan pengujian kapasitas aki yang di charge dengan panel surya. 

Pengujian ini  merupakan pengujian terhadap besar tegangan yang dihasilkan dari catu daya 

berupa aki 12v yang dihubungkan dengan rangkaian panel surya dan solar charger. Pengujian 

besar tegangan dilakukan secara manual menggunakan multimeter digital sebelum dihubungkan 

rangkaian alat. Dari hasil yang di dapatkan, tegangan dari aki menunjukkan hasil sesuai dengan 

kapasitas baterai yang tertera pada spesifikasi yaitu sebesar 12v. 
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Gambar 4.3 Hasil Pengujian Tegangan Aki 

 

4.1.2 Pengujian Sensor  

Pada rangkaian alat menggunakan 2 buah sensor yaitu sensor suhu menggunakan  ds18b20 

water resistance, dan sensor INA219 sebagai sensor pembaca arus dan tegangan pada sistem 

yang dibuat. Untuk pengujian pembacaan suhu dapat dilihat pada gambar 4.5. 

 

Gambar 4.4 Serial Monitor Sensor Suhu 

4.1.3 Pengujian Keseluruhan Sistem 

Pada tahap ini dilakukan pengujian terhadap kinerja keseluruhan sistem monitoring IoT 

kolam. Dimana dalam pengujiannya penulis menggunakan sebuah prototipe yang telah dirangkai 

sesuai diagram seperti pada gambar 4.7. 
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Gambar 4.5 Rancangan Prototipe Alat 

 

 Sebelum uji coba, penulis memastikan kembali rangkaian telah terpasang sesuai dengan 

sistem yang direncanakan agar tidak terjadi hubung singkat maupun kesalahan pemasangan pin.  

4.2 Pembahasan 

4.2.1 Analisis Rangkaian 

Mikrokontroler ESP32 memiliki 36 GPIO yang memiliki fungsi masing-masing. 

Mikrokontroler ini dikembangkan oleh beberapa developer sehingga menghasilkan board dengan 

letak GPIO yang berbeda-beda seperti yang digunakan pada penelitian ini yaitu ESP32 dev 

board v1 produk developer WEMOS. Kendala yang dialami penulis yakni letak pin ADC, DAC, 

SPI, I2C yang letaknya acak jika dibanding dengan letak pin pada board milik developer yang 

lain, sehingga harus memahami fungsi dari masing-masing pin. GPIO yang digunakan pada 

penelitian ini yaitu pin 25,26,33, SCL dan SDA. 

4.2.2 Analisis Pemrograman 

ESP32 resmi dirilis pada bulan September 2016 dan hingga kini ketersediaan library 

modul sensornya pun masih terbatas. Terdapat beberapa kendala yang penulis alami ketika 

melakukan pengkodingan pada board ESP32 ini. Permasalahan pertama yaitu instalasi ESP32 ke 

aplikasi arduino IDE yang cukup rumit. Kemudian referensi sensor dan aktuator yang sangat 

kurang mengetahui ESP32 ini terbilang baru. Library yang tidak tepat mengakibatkan sensor 
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tidak dapat membaca sebagaimana mestinya. Selain itu library yang tersedia untuk arduino, 

esp8266 dan board yang lain tidak kompatibel dengan board ESP32 ini. Untuk itu solusi yang 

bisa penulis lakukan yaitu mencoba berbagai library yang tesedia hingga mencoba 

mengubahnya. 

4.2.3 Analisa Keseluruhan Sistem 

Penangkaran ikan konvensional tidak memperdulikan kualitas dari wadah atau tempat 

pertumbuhan ikan, sehingga mengakibatkan hasil ikan yang kurang optimal. Prototipe ini dapat 

mengetahui kualitas suhu air kolam secara realtime  sebagai sarana pengamatan maupun 

penelitian pada penangkaran ikan. Pakan pelet yang diberikan pada ikan secara terus menerus 

tanpa adanya sirkulasi air dapat mempengaruhi kualitas panen. Hal ini dapat terjadi dikarenakan 

peternak konvensional kurang memperhatikan faktor yang dapat diamati seperti pengaruh suhu 

untuk melakukan tindakan perbaikan kualitas air. Ketika kualitas air yang dibaca oleh sensor 

suhu tidak sesuai dengan parameter yang optimal yaitu 25 - 30 celcius, peternak dapat 

melakukan tindakan guna mengoptimalkan kualitas kolam. Selain itu prototipe ini mampu 

memberikan pakan secara online dimana sangat membantu memberikan keleluasaan waktu bagi 

peternak untuk memberi pakan tanpa harus datang ke kolam. Seperti pada gambar 4.1 terdapat 2 

tombol pakan yang dapat mengaktifkan relay 1 untuk mengaktifkan motor, mesin air untuk 

mengaktifkan relay 2 yang dihubungkan dengan mesin air serta monitoring parameter suhu. 

Server cayenne memfasilitasi penyimpanyan data atau data logging dari realtime monitoring 

permenit, perhari hingga pertahun sehingga bagus sebagai sarana pengamatan maupun penelitian 

guna menunjang tingkat produktivitas peternakan ikan lele. 

 

  

 

Gambar 4.6 Tampilan pada web dan Android 


