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4.2.4 Estimasi Biaya Prototipe 

Lampiran 1 menunjukkan estimasi biaya pembuatan alat monitoring dan otomasi kolam 

ikan lele berbasis IoT ini. Adapun total biaya yang harus dikeluarkan untuk merakit prototipe ini 

senilai Rp 1.420.000. Biaya tersebut dapat berubah mengikuti perkembangan pasar. Jika 

dibandingkan dengan fasilitas yang diberikan. Biaya tersebut dapat memberikan keleluasaan bagi 

peternak dalam hal estimasi waktu. Memungkinkan peternak memiliki waktu luang yang lebih 

maupun mengembangkan kolam ditempat yang lain tanpa harus datang ke tiap kolam yang 

terkadang letaknya berjauhan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB 5  

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan  

Setelah melakukan perancangan dan membuat sistem alat beserta hasil pengamatannya, 

maka dapat diambil beberapa kesimpulan dari hasil kinerja keseluruhan sistem monitoring IoT 

pada kolam ikan lele ini sebagai berikut : 

1. Prototipe alat ini hanya dapat digunakan untuk satu kolam. 

2. Pengolahan data input – output pada sistem ini hanya dapat dilakukan dengan 

menggunakan perangkat ESP32 DevKit v1 Board. 
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3. Teknologi sistem IoT memudahkan dalam memonitoring kondisi kolam ikan lele 

kapanpun dan dimanapun. 

4. Alat ini dapat mengukur nilai suhu, ph, tegangan, dan arus secara realtime melalui 

internet dan dapat di akses melalui android. 

5.2 Saran  

Setelah menyimpulkan hasil uji coba sistem monitoring IoT kolam ikan lele ini, maka 

penulis berharap agar sistem ini dapat lebih dikembangkan lagi menjadi sebuah sistem yang 

lebih baik dan memiliki nilai jual sehingga dapat terus bersaing mengikuti perkembangan jaman 

yang terus berdampingan dengan kecanggihan teknologi. Adapun Hal - hal yang masih dapat 

dikembangkan dari sistem ini yaitu sebagai berikut : 

1. Penambahan kamera untuk memastikan setiap pemberian pakan berhasil dilakukan. 

2. Penambahan catu daya kedua untuk mengantisipasi bilamana terjadi kerusakan 

pada catu daya utama, mengingat sistem ini mengunakan energi panel surya. 

3. Diperlukan penyimpanan pakan yang lebih baik mengingat sistem ini diterapkan di 

ruangan terbuka dan memiliki kemungkinan berjamur ketika lembab  atau basah 

terkena hujan.  

  


