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ABSTRAK 
 

 Pada penelitian ini, penulis membuat sistem monitoring kadar gas 
berbahaya pada kandang ayam. Pada sistem ini dapat menginformasikan kualitas 
udara berupa kadar gas amonia dan metana yang terkandung pada kandang 
ayam dan memberikan hasil pembacaan data gas yang dianggap berbahaya ke 
pekerja pada kandang ayam dan dapat dilihat secara platform. Sistem secara 
umum terdiri dari 2 buah sensor gas, yaitu sensor MQ 135 untuk mendeteksi 
amonia, dan sensor MQ 4 untuk mendeteksi metana, dan terhubung ke jaringan 
internet melalui modul ESP8266 dengan mikrokontroler Arduino Uno yang 
bertujuan untuk mengupload data sensor ke web berbasis IoT Thingspeak dan 
ditampilkan dalam bentuk grafik sebagai sarana informasi pada kandang ayam. 
Pengujian dilakukan dengan 3 tahap yaitu konektivitas, fungsionalitas, dan delay. 
Uji konektivitas membuktikan bahwa ESP8266 dapat terhubung ke Access Point 
dan jaringan internet. Uji fungsionalitas membuktikan bahwa sensor dapat 
membaca gas dan mengambil data. Dan yang terakhir adalah pengujian delay, 
dimana adalah menghitung lama proses dari mulai awal pembacaan sensor 
hingga data sampai di web Thingspeak. Dari hasil perhitungan yang sudah 
dilakukan dalam pengujian, didapatkan bahwa waktu yang dibutuhkan untuk 
satu kali pengiriman data membutuhkan waktu sebanyak 5-19 detik. Tentunya 
waktu tersebut dapat berubah karena terdapat aspek-aspek yang bisa 
menghambat seperti koneksi internet, banyaknya perangkat yang terhubung 
pada satu jaringan internet, namun tujuan penelitian sudah sesuai dengan apa 
yang diharapkan. 

Kata kunci : Monitoring, Gas Berbahaya, Sensor Gas, IoT Thingspeak. 
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ABSTRACT 
 

In this research, Authors make a monitoring system of dangerous gas 
content in the chicken coop. The system able to inform air quality in the form of 
ammonia and methane gas contained in chicken coop and give result of reading 
of gas data which considered dangerous to worker in chicken coop and can be 
seen by platform. The system generally consists of two gas sensors, the MQ 135 
sensor to detect the ammonia, and the MQ 4 sensor to detect methane, and 
connect to the internet network via the ESP8266 modul with Arduino Uno 
microcontroller that aims to upload sensor data to web Thingspeak and displayed 
in the form of graphs as a means of information on the chicken coop. Testing was 
did with 3 stages of connectivity, functionality, and delay. The connectivity test 
proves that the ESP8266 can connect to the Access Point and Internet network. 
The functionality test proves that the sensor can read the gas and retrieve the 
data. And the last is the delay test, which is calculating the length of the process 
from the beginning of the sensor readings until the data arrived at web 
Thingspeak. From the results of calculations that have been done in testing, it is 
found that the time required for a single data transmission takes as much as 5-19 
seconds. The time may change because there are aspects that can hamper such 
as internet connection, the number of devices connected to one network internet, 
but the purpose of research is in accordance with expectation. 

Keywords : Monitoring, Dangerous Gas, Gas Sensor, IoT Thingspeak. 
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BAB 1 PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 
Peternakan ayam broiler adalah subsektor peternakan yang saat ini  

berkembang sangat pesat serta memiliki permintaan yang paling tinggi 
dibandingkan dengan jenis unggas-unggas yang lainnya. Dengan semakin 
meningkatnya permintaan konsumen terhadap daging ayam tentunya dapat 
menimbulkan lonjakan jumlah populasi  ayam broiler. Berdasarkan data dari 
kementrian pertanian tahun 2013 hingga 2015, setiap tahun populasi ayam 
broiler selalu mengalami peningkatan khususnya di pulau Jawa dan Bali 
(KEMENTAN RI, 2013). Data populasi ayam broiler di pulau Jawa dan Bali 
disajikan pada Tabel 1.1. 

Tabel 1. 1 Populasi ayam broiler di pulau Jawa dan Bali 

 
No. Provinsi 

Tahun 

2013 2014 2015 

1 Jawa Barat 645.229.707 643.321.729 631.154.917 

2 Jawa Tengah 103.964.760 108.195.894 126.102.735 

3 D.I. Yogyakarta 6.045.705 6.716.730 7.076.467 

4 Jawa Timur 162.296.157 179.830.682 194.064.874 

5 Banten 61.230.844 63.324.448 74.903.983 

6 Bali 7.181.171 8.161.347 9.504.702 

Sumber : Kementan (2013) 
Pada Tabel 1.1 diketahui bahwa populasi ayam dari tahun ketahun semakin 

meningkat, hal ini tentunya memberikan dampak positif yaitu memberikan 
ketersediaan daging yang cukup di Indonesia (KEMENTAN RI, 2013). Namun 
dengan meningkatnya jumlah populasi tersebut juga memberikan dampak 
negatif bagi ayam, manusia, maupun lingkungan karena meningkatnya jumlah 
feses atau kotoran ayam pada kandang. Kotoran ayam yang terkumpul pada 
kandang dan bertumpuk selama berhari-hari dalam jumlah besar dapat 
menghasilkan berbagai gas berbahaya diantaranya adalah amonia, metana, 
Karbondioksida (Patiyandela, 2013). Dari keberadaan gas berbahaya pada 
kandang tersebut dapat menyebabkan penurunan performa dan produktivitas 
pada ayam, seperti laju pertumbuhan menjadi terhambat serta munculnya 
berbagai penyakit pada ayam (Ritz, 2004). Apabila gas tersebut terpapar 
langsung pada manusia akan berdampak langsung pada bagian organ tubuh serta 
timbulnya masalah pada pernafasan (Hutabarat, 2007). Pada sektor peternakan 
ayam juga turut menyumbangkan gas rumah kaca sebesar 18% dari keseluruhan 
kegiatan manusia (Court dan Lane, 2007). Dari beberapa keberadaan gas 
berbahaya pada kandang ayam, Amonia dan Metana adalah gas yang paling 
menimbulkan dampak negatif bagi ayam, manusia dan lingkungan. 
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 Pada peternakan ayam broiler, gas amonia adalah gas hasil buang dari ayam 
broiler. Amonia merupakan salah satu senyawa penyebab timbulnya bau dari 
kotoran ayam karena terjadi proses penguraian oleh bakteri pada kotoran ayam 
(Patiyandela, 2013). Amonia merupakan salah satu senyawa kimia yang 
mempunyai sifat mudah larut. Ketika berbentuk gas memiliki sifat yang dapat 
menyebabkan iritasi maupun rasa terbakar (Hutabarat, 2007).  Kadar amonia 
yang berlebihan didalam kandang dapat mempengaruhi kesehatan ayam, 
manusia maupun lingkungan sekitar. kadar amonia didalam kandang sebaiknya 
tidak lebih dari 30 ppm, karena kadar ambang batas amonia pada manusia dan 
ayam adalah 25 ppm selama 8-10 jam (Ritz, 2004).  

Selain itu pada peternakan ayam juga terdapat gas metana yang dapat 
mencemari udara pada kandang serta dapat menimbulkan masalah global 
warming karena merupakan salah satu gas rumah kaca. Gas metana dihasilkan 
dari  feses serta urin ayam yang telah bercampur dengan dan bertumpuk selama 
berhari-hari (Pitesky, 2009). Peternakan ayam adalah salah satu penghasil 
metana terbesar (Patiyandela, 2013). Metana yang terpapar ke atmosfer 
diperkirakan akan bertahan selama 9-15 tahun ketika sudah berada pada lapisan 
atmosfer (Pipatti, 1998). Menurut Khalil, salah satu penyumbang emisi gas 
metana terbesar adalah pada peternakan ayam yaitu sebanyak 1,28 Tg/Th. 
(Khalil, 2000).  

Dari paparan gas berbahaya pada kandang ayam berupa gas amonia dan gas 
metana, maka dibutuhkan sebuah alat untuk memonitoring kadar gas berbahaya 
pada kandang ayam menggunakan protokol HTTP dan ESP8266. Pada alat 
monitoring dibutuhkan sensor untuk dapat mendeteksi gas dari amonia dan gas 
dari metana dan juga dapat mengirimkan data sensor ke IoT thingspeak dalam 
bentuk grafik. Sensor yang digunakan untuk mendeteksi gas amonia adalah 
sensor MQ-135 dan sensor yang digunakan untuk mendeteksi gas metana adalah 
sensor MQ-4. MQ-135 adalah sebuah sensor deteksi gas berbahaya yang 
digunakan sebagai control kualitas udara dan sesuai untuk mendeteksi NH3 
(Amonia), alcohol, Benzene, smoke, CO2. (MQ-135 Datasheet). MQ-4 adalah 
sensor gas yang digunakan control kualitas udara yang memiliki sensitivitas yang 
tinggi untuk mendeteksi metana, propane, dan butane (MQ-4 Dataheet).  

Kemudian untuk dapat terhubung ke jaringan internet dan mengirimkan data 
sensor menuju IoT thingspeak dibutuhkan sebuah modul wifi ESP8266 dengan 
menggunakan protokol pengiriman HTTP. ESP8266 merupakan sebuah modul 
wifi yang berfungsi sebagai perangkat tambahan pada mikrokontroler. Perangkat 
yang dapat dihubungkan seperti Arduino Uno, Arduino Mega, dan lain-lain dan 
dapat dihubungkan langsung dengan jaringan wifi dan membuat koneksi TCP/IP 
(ESP8266 Datasheet). Protokol HTTP adalah sebuah protokol aplikasi berbasis 
client-server yang dibangun diatas TCP/IP. Cara kerja HTTP yaitu Koneksi diawali 
oleh client dengan mengirimkan request ke web server (http request) dan 
kemudian server akan memberikan jawaban yang disebut dengan http response 
(HTTP Tutorials Point book, 2014). 
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Data sensor yang sudah terbaca nantinya akan dikirim ke web berbasis IoT 
Thingspeak. Thingspeak merupakan sebuah IoT Cloud yang akan mengolah data 
output dari Arduino Uno untuk ditampilkan dalam bentuk grafik dan ditujukan 
untuk kemudahan dalam hal monitoring suatu kondisi. IoT Thingspeak dipilih 
karena mendukung protokol pengiriman HTTP. Selain itu Thingspeak dapat 
menyimpan data sensor yang sudah terupload pada web server, sehingga dapat 
memantau aktivitas data untuk memberikan feedback pada sistem.  

 

1.2  Rumusan Masalah 
1. Bagaimana perancangan sistem monitoring gas berbahaya pada 

peternakan ayam dengan menggunakan protokol HTTP dan ESP8266? 
2. Bagaimana mengimplemetasikan sistem monitoring gas berbahaya pada 

peternakan ayam serta pengiriman data dengan menggunakan protokol 
HTTP? 

3. Bagaimana hasil yang diperoleh  dari sistem monitoring gas berbahaya 
pada peternakan ayam menggunakan protokol HTTP dan ESP8266? 

1.3 Tujuan 
1. Merancang sebuah sistem monitoring gas berbahaya dan mengirim data 

menggunakan protokol HTTP dan ESP8266. 
2. Mengimplementasikan sistem monitoring gas berbahaya pada 

peternakan ayam menggunakan protokol HTTP dan ESP8266. 
3. Menguji akurasi dari sistem monitoring gas berbahaya dengan 

menggunakan protokol HTTP dan ESP8266. 

1.4 Manfaat 
1. Agar mengetahui nilai kandungan dari gas amonia dan gas metana yang 

terdapat pada peternakan ayam. 
2. Untuk mengembangkan strategi-strategi baru dalam menurunkan kadar 

gas berbahaya pada peternakan ayam. 
3. Untuk mengoptimalkan usaha peternakan dan menjaga kualitas 

lingkungan. 
4. Sebagai acuan penelitian selanjutnya. 

1.5 Batasan Masalah 
1. Sistem diimplementasikan pada kandang ayam. 
2. Hanya fokus pembuatan sistem monitoring. 
3. Protokol pengiriman yang digunakan pada sistem adalah protokol HTTP 

metode request GET dan berjalan melalui TCP/IP. 
4. Tidak menghitung daya pada sleep mode. 
5. Gas yang dipakai untuk pengujian pada sensor adalah gas dari korek api 

dan gas dari cairan amonia. Hal tersebut adalah sebagai representasi dari 
gas buang yang terdapat pada kandang ayam, dan juga sebagai metode 
tercepat untuk menaikkan pembacaan dari sensor. 

6. Parameter yang diambil untuk kualitas udara adalah amonia dan metana. 
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7. Pengiriman data sensor dilakukan secara bersamaan yaitu ketika kedua 
sensor menunjukkan kondisi bahaya. 

8. Output sistem berupa tampilan grafik dan sebuah informasi pada LCD 
display. 

9. Perhitungan delay pengiriman dilakukan dari serial monitor Arduino. 
10. Interval update data yang dapat dilakukan oleh web berbasis IoT 

Thingspeak adalah setiap 15 detik sekali 
11. Sensor yang terdapat pada sistem adalah sebanyak dua sensor. 
12. Pengiriman data sensor menggunakan modul wifi ESP8266. 
13. Notifikasi ketika gas dalam keadaan bahaya adalah LED menyala. 

1.6 Sistematika Penulisan 
Dari Sistematika penulisan yang dilakukan nantinya akan memberi sebuah 

gambaran maupun uraian penyusunan tugas akhir yang terdiri dari bab-bab 
berikut: 

BAB I   : PENDAHULUAN 
Pada bab ini memberikan alasan kenapa alat ini dibuat, yaitu 
monitoring gas berbahaya pada kandang ayam dengan 
menggunakan protokol HTTP dan ESP8266. 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 
Pada bab ini menguraikan tentang tinjauan pustaka dan dasar 
teori yang nantinya digunakan sebagai acuan penulis untuk 
membuat penelitian. Penelitian yang digunakan mengacu pada 
penelitian yang sudah dilakukan oleh Reka Heriawan dan Moch. 
Subchan dan Ritzkal. Pada dasar teori menjelaskan tentang aspek-
aspek yang digunakan dalam penelitian seperti penggunaan alat 
maupun komponen pada penelitian.  

BAB III : METODOLOGI 
Pada Bab ini menjelaskan metode serta alur kerja yang digunakan 
pada penelitian yang terdiri dari studi literatur, analisis kebutuhan 
sistem, perancangan sistem, implementasi dan analisis, serta 
kesimpulan. 

BAB IV : REKAYASA KEBUTUHAN 
Pada Bab ini menguraikan rekayasa kebutuhan dari sistem yang 
dibuat. Rekayasa kebutuhan ini adalah penjabaran dari 
metodologi yang akan dijelaskan lebih detail. 

BAB V  : PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI 
Bab ini berisi tentang perancangan dan implementasi dari desain 
sistem serta membahas uji coba dari sistem yang dibuat. Pada 
perancangan menjelaskan detail dari perancangan sistem, 
diantaranya perangkat keras dan perangkat lunak, alur kerja 
sistem, serta menjelaskan tentang gambaran kerja sistem. pada 
bagian implementasi menjelaskan tentang implementasi 
perangkat keras dan perangkat lunak berupa konfigurasi disertai 
dengan potongan source code. 
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BAB VI  : PENGUJIAN DAN ANALISIS 
Bab ini berisi tentang penjabaran proses pengujian yang dilakukan 
dari awal hingga akhir dan analisis yang telah dilakukan, sehingga 
sistem dapat diimplementasikan secara keseluruhan . Pada 
pengujian terdapat aspek-aspek yang harus dilakukan, diantaranya 
adalah melakukan pengujian satu persatu seperti pengujian 
konektivitas, pengujian sensor, hingga pengujian total delay pada 
sistem. Setelah tahap pengujian selesai dilakukan, maka dapat 
ditarik sebuah kesimpulan dari pengujian tersebut. 

BAB VII : PENUTUP 
Pada bab ini memuat hasil yang sudah didapatkan pada tahap 
pengujian yaitu berupa penarikan kesimpulan dan saran untuk 
pengembangan lanjut pada sistem. 
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BAB 2 LANDASAN KEPUSTAKAAN 
 

Dari bab ini adalah membahas tinjauan pustaka dan dasar teori dari sistem 
yang akan dibuat. Tinjauan pustaka membahas penelitian sudah pernah 
dilakukan sebelumnya untuk nantinya akan dibuat menjadi sebuah usulan.  

2.1 Tinjauan Pustaka 
Pada penelitian yang telah dilaksanakan Reka heriawan, yaitu membuat 

simulasi alat kontrol untuk mengurangi emisi gas Amonia pada peternakan ayam 
dengan ATMega 8535 sebagai mikrokonrolernya dengan memakai sensor gas 
MQ-137 yang digunakan utuk mendeteksi amonia. sistem yang dibangun 
memiliki dua sistem kerja yaitu mengukur nilai amonia serta mengurangi kadar 
gas pada kandang. Proses pengambilan, pengolahan, komunikasi data, dan 
kendalinya diatur oleh program pada mikrokontroler ATMega 8535, lalu data 
sensor diolah oleh mikrokontroler dan ditampilkan pada LCD. Proses pengukuran 
dilakukan dan diambil pada sampel berupa campuran dari cairan amonia dan 
akuades dengan jumlah 100 ml yang diuapkan. pengukuran dilakukan dengan 
dengan cara mengukur penguapan cairan amonia pada masing-masing 
konsentrasi. Pengukuran dilakukan selama 300 detik dan rentang waktu 
pengukuran konsentrasi gas setiap 30 detik sekali. Pengukuran kadar amonia 
dimulai dari konsentrasi 5 ml, 10 ml, 15 ml, 20 ml, 25 ml, 30 ml, 35 ml, 40 ml, 45 
ml, 50 ml. Dari pengukuran kadar amonia konsentrasi 5 ml – 50 ml didapatkan 
hasil 4 ppm, 4,5 ppm, 5,2 ppm, 6,5 ppm, 6,7 ppm, 6,9 ppm, 7,9 ppm, 8,5 ppm, 
8,9 ppm, dan 10,2 ppm. Output simulasi pengendalian kadar amonia pada 
kandang adalah berupa kipas/blower. ketika kadar gas tersebut melebihi 5 ppm 
maka kipas secara otomatis menyala, dan kipas akan berhenti jika kadar gas 
buang dalam kandang kurang dari 5 ppm (Heriawan, 2013). Pada sistem yang 
dirancang oleh heriawan hanya menggunakan simulasi pada miniatur peternakan 
ayam. Pengukuran dilakukan pada cairan amonia yang dicampur dengan akuades 
dengan menggunakan sensor MQ-137 yang berguna untuk mendeteksi gas 
amonia.  

Pada penelitian yang dilakukan oleh Moh. Subchan dan Ritzkal yaitu Sistem 
monitoring suhu kulkas penyimpanan darah berbantuan aplikasi web. Pada 
sistem ini adalah membuat sistem yang dapat mengetahui suatu kondisi suhu 
pada kulkas penyimpanan sehingga didapatkan suhu yang konsisten pada 
(Ambient temperature 35o). Data sensor tersebut dapat langsung dimonitoring 
pada aplikasi web dengan memanfaatkan protokol HTTP. Sensor suhu yang 
digunakan adalah DHT11 yang kemudian data tersebut sensor yang dikirimkan 
menggunakan Ethernet Shield yang terhubung dengan Arduino Uno sebagai 
pengontrol utama sistem. Pengujian sistem ini adalah membandingkan antara 
sensor DHT11 dengan display pada unit kulkas, pengujian notifikasi email, dan 
menampilkan hasil pengujian. Dari sistem tersebut dilakukan 15 kali pengujian 
dan didapatkan selisih 0.66oC dari perbandingan sensor DHT11 dengan display 
pada unit kulkas. Pada pengujian monitoring dari aplikasi web dilakukan setiap 3 
menit. Notifikasi email digunakan sebagai pemberitahuan berupa peringatan 
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ketika terjadi perubahan tertentu pada suhu kulkas penyimpanan darah. Pada 
pengujian notifikasi email dilakukan selama 27 menit sebanyak 10 kali dan terjadi 
kegagalan sebanyak 1 kali (Subchan dkk, 2017). 

Oleh karna itu penulis melakukan penelitian untuk membuat sistem 
monitoring gas berbahaya pada peternakan ayam menggunakan protokol HTTP 
dan ESP8266. Sistem yang dibangun memiliki dua langkah kerja yaitu mendeteksi 
gas berbahaya berupa amonia dan metana yang terdapat pada kandang ayam 
serta dapat mengirimkan data gas berbahaya tersebut kedalam bentuk grafik. 
Mikrokontroler yang digunakan untuk mengolah dan mengirim data adalah 
Arduino Uno. Sensor yang digunakan untuk mendeteksi gas berbahaya adalah 
MQ-135 (amonia) dan MQ-4 (metana). Untuk pengiriman datanya menggunakan 
modul wifi ESP8266.  Kelebihan dari sistem ini adalah ketika kadar gas pada 
peternakan ayam tidak melebihi nilai ambang batas, maka data tidak akan 
dikirim kedalam bentuk grafik.  Namun ketika kadar gas pada peternakan ayam 
melebihi nilai ambang batas dan menunjukkan kondisi bahaya maka sistem akan 
secara otomatis mengirimkan pemberitahuan berupa data gas berbahaya yang 
ditampilkan dalam bentuk grafik. Hal ini bertujuan agar para pekerja pada 
peternakan ayam dapat lebih efisien dalam mengetahui tingkatan emisi pada 
peternakan tersebut. 

2.2 Dasar Teori 

2.2.1 Kandang Ayam 
Didalam peternakan ayam harus dirancang sebuah sarana prasarana yang 

dapat mengurangi polusi serta penyebab penyakit pada ayam maupun manusia . 
Hal yang harus dilakukan adalah menata standar pada kandang seperti 
permodelan kandang ayam yang memiliki sirkulasi yang baik, jarak antara 
kandang dan pemukiman, yaitu 500 meter dari pagar terluar. Apabila terlalu 
dekat pemukiman, maka akan menimbulkan berbagai gangguan seperti bau yang 
menyengat, suara yang mengganggu, populasi tikus, serta pencemaran air 
(Menteri Pertanian, 2011). 

2.2.2 Gas Berbahaya 
Pada peternakan ayam terdapat beberapa gas berbahaya seperti amonia, 

metana, karbondioksida yang dapat mempengaruhi kesehatan ayam maupun 
pekerja. Umumnya kadar gas yang tinggi ditimbulkan dari kotoran ayam yang 
bertumpuk. Apabila terpapar gas-gas tersebut pada kadar dan rentan waktu 
tertentu dapat mengakibatkan efek yang berbahaya pada ayam maupun 
manusia. (Patiyandela, 2013). Batas paparan  kadar amonia pada ayam disajikan 
pada Tabel 2.1. 
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Tabel 2. 1 Batas paparan kadar amonia pada ayam 

Kadar Amonia (ppm) Pengaruh yang ditimbulkan pada ayam 

25 Nilai ambang batas pada ayam 

30-50 
Menyebabkan gangguan kesehatan pada ayam, serta 
dapat menyebabkan kerusakan sistem pernafasan 
apabila terpapar dalam waktu yang lama 

50-75 

Penurunan konsumsi pakan dan efisiensi pakan pada 
ayam broiler, dan menimbulkan gejala keracunan 
meliputi iritasi pada saluran pernafasan, radang 
kantong udara 

75-100 
Turunnya performa pernafasan pada ayam, 
meningkatnya jumlah sel pengeluaran lendir. 
 

>100 
Menyebabkan kerusakan pada mata dalam bentuk 
keratokonjunctivitis  

Sumber: (Ritz, 2004) 
Pada Tabel 2.1 adalah pengaruh yang ditimbulkan paparan amonia pada 

ayam broiler. Nilai ambang batas yang dianjurkan adalah 25 ppm, apabila 
melebihi ambang batas yang dianjurkan dapat mempengaruhi kesehatan dan 
produktivitas ayam. 

 Gejala yang ditumbulkan akibat terpapar amonia pada manusia adalah 
tergantung pada jalan pemaparan, dosis, dan jangka pemaparan. Adapun gejala 
yang ditimbulkan dari pemaparan gas amonia adalah mata gatal serta sering 
berair, gangguan pada pernafasan, gangguan tenggorokan. Dampak terburuk 
apabila terpapar amonia pada dosis yang tinggi adalah mengalami kebutaan, 
menurunnya fungsi paru-paru, atau bahkan mengalami kematian (Hutabarat, 
2007).  Batas paparan  kadar amonia pada manusia disajikan pada Tabel 2.2. 

Tabel 2. 2 Batas paparan kadar amonia pada manusia 

Kadar Amonia (ppm) Pengaruh yang ditimbulkan pada manusia 

25 Nilai ambang batas pada manusia 

25-50 
Bau umumnya dapat ditandai, namun tidak 
menimbulkan dampak seius 

50-100 
Menimbulkan iritasi ringan pada mata, tenggorokan, 
dan hidung 

140 
Mengakibatkan iritasi menengah pada mata, jika 
terpapar lebih dari 2 jam menimbulkan dampak yang 
lebih parah 

400 Mengakibatkan iritasi menegah pada tenggorokan 

500 Memberikan dampak bahaya langsung pada kesehatan 

700 Mengakibatkan bahaya cukup serius pada mata 
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1000 Turunnya performa pada pernafasan 

1700 Mengakibatkan laryngospasm 

2500-4500 
Berakibat fatal seperti kebutaan, menurunnya performa 
paru, serta menyebabkan kematian 

Sumber: (Hutabarat,2007) 
Pada Tabel 2.2 adalah pengaruh yang ditimbulkan paparan amonia pada 

manusia. Nilai ambang batas yang dianjurkan adalah 25 ppm, apabila melebihi 
ambang batas yang dianjurkan dapat mempengaruhi kesehatan bahkan 
kematian apabila terpapar dalam kadar konsentrasi yang tinggi. 

Sektor petenakan ayam menimbulkan emisi gas metana yang cukup besar. 
Metana tersebut dihasilkan dari feses serta urin ayam (Pitesky, 2009). Ambang 
batas aman yang dianjurkan untuk gas metana adalah 1000 ppm ppm dalam 
waktu 8-10 jam. Apabila berada pada konsentrasi diatas ambang batas dapat 
dinyatakan berada pada kondisi bahaya (ACGIH, 2004). Dampak yang terjadi 
apabila terpapar metana dalam konsentrasi yang tinggi dan waktu yang lama 
dapat mengakibatkan mual, muntah, nafas menjadi sesak, denyut nadi 
meningkat, hilang kesadaran, bahkan dapat mengalami kematian apabila 
terpapar pada konsentrasi yang tinggi dan dalam jangka waktu yang lama 
(Rahma, 2014). 

2.2.3 HTTP (HyperText Transfer Protocol) 
Protokol adalah sebuah aturan atau standar yang bertujuan untuk mengatur 

beberapa fungsi pada jaringan komputer dengan melakukan komunikasi dan 
perpindahan data antara dua atau lebih titik komputer. Protokol dapat 
diterapkan pada perangkat lunak, perangkat keras maupun kombinasi keduanya 
(Anjik, S., dkk, 2010). 

Protokol HTTP adalah sebuah protokol aplikasi berbasis client-server yang 
dibangun diatas TCP/IP dan berjalan pada port 80. Protokol HTTP memiliki cara 
kerja request dan respone (permintaan dan tanggapan) antara client dengan 
server. Client adalah user yang mengirimkan request untuk meminta data, 
sedangkan server adalah sebagai response dengan menyediakan data yang 
diminta oleh user (HTTP Tutorials Point Book, 2014).  

Pada protokol HTTP terdapat beberapa metode request (request method) 
diantaranya adalah GET dan POST. Pada metode GET pada HTTP ditujukan untuk 
mengambil (get) data dari server. Pada metode ini umumnya data berbentuk 
query string yang dikirim via url, data tersebut berupa key=value (sensor). 
Sedangkan metode POST adalah untuk mengirim (post) data yang biasanya 
di gunakan untuk menambah/merubah data pada server. Oleh karena pada 
sistem monitoring hanya mengambil data sensor dan tidak menambah atau 
merubah data sensor, maka metode HTTP yang digunakan disini adala HTTP GET 
(HTTP Tutorials Point Book, 2014). Skema kerja dari protokol HTTP ditunjukkan 
pada Gambar 2.1. 
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Gambar 2. 1 Skema HTTP 
Sumber : www.ntu.edu.sg 

Pada Gambar 2.1 adalah alur kerja skema HTTP yaitu diantaranya adalah : 
1. HTTP klien mengirim metode permintaan ke web server. 
2. HTTP server memproses permintaan klien, sementara klien menunggu 

respon dari server. 
3. Web server merespon dengan kode status data (jika tersedia) dan 

menutup sambungan. 

2.2.4 THINGSPEAK 
Thingspeak adalah web berbasis IoT (Internet of Things) yang dapat 

menampilkan chart suatu perangkat IoT. Platform Thingspeak dapat mengupload 
data sensor dari berbagai development board yang ada. Data yang telah diupload 
pada Thingspeak bisa digunakan untuk data publik ataupun sebagai data pribadi. 
Data tersebut dimuat dalam bentuk channel yang didalamnya terdapat sebuah 
visualisasi grafik yang diolah oleh Matlab. 

Thingspeak dapat menganalisis dan memvisualisasikan data menjadi bentuk 
grafik dan dapat digunakan untuk memonitor suatu perangkat IoT menggunakan 
sebuah smarthphone, laptop, maupun tablet. Karena transmisi dilakukan melalui 
internet maka user dapat memonitor suatu perangkat IoT dimana saja dan kapan 
saja asalkan sama-sama terhubung dengan jaringan internet. Kelebihan 
menggunakan Thingspeak adalah data sensor yang sudah pernah terunggah 
dapat disimpan dan juga dapat dilihat sewaktu-waktu (Thingspeak). Tampilan 
home dari Thingspeak ditunjukkan pada Gambar 2.2. 
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Gambar 2. 2 Tampilan Home Thingspeak 
Sumber : www.thingspeak.com 

Pada Gambar 2.2 adalah tampilan utama pada web Thingspeak, dimana 
terdapat beberapa tab menu yang berguna untuk membuka berbagai macam 
fasilitas pada Thingspeak diantaranya adalah Channels, Apps, Community, 
Support, How to buy, Sign in, dan Sign up. Pada isi tab menu Channels 
merupakan kumpulan public channels, dimana dapat melihat sebuah informasi 
grafik yang dibagikan oleh pengguna Thingspeak di seluruh dunia dan juga dapat 
mencari tag ataupun user id dari tab menu channels untuk mendapatkan hasil 
pencarian yang lebih spesifik. Pada tab menu Apps terdapat action yang berguna 
untuk melihat hasil informasi grafik melalui aplikasi mobile. Pada tab menu 
Community dan Support adalah sebuah wadah informasi yang dibutuhkan oleh 
pengguna Thingspeak yang berguna untuk saling berbagi dan bertukar informasi 
antar pengguna, seperti forum Tanya jawab seputar masalah yang terjadi pada 
Thingspeak ataupun tutorial-tutorial seputar Thingseak. Pada tab menu How to 
Buy adalah sebuah tab yang berisi panduan untuk membeli fitur-fitur premium 
yang ada pada web Thingspeak. Pada tab menu Sign up adalah tab untuk 
mendaftarkan sebuah akun agar mendapatkan akses pada web Thingspeak dan 
juga untuk membuat channels yang dapat menampilkan sebuah informasi 
berupa grafik. 
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2.2.5 Arduino Uno 
Arduino UNO adalah sebuah board mikrokontroller yang memiliki pin analog 

dan pin digital, sebuah osilator Kristal 16 MHz, ICSP Header, sebuah tombol 
reset. Arduino UNO diperlukan untuk menunjang mikrokontroller untuk proses 
penghubungan dengan komputer dengan menggunakan USB port. Gambar dari 
Arduino UNO ditunjukkan pada Gambar 2.3. 

 

 
Gambar 2. 3 Arduino Uno Board 

Sumber : www.arduino.cc 
Pada Gambar 2.3 merupakan penjelasan pin-pin yang terdapat pada board 

Arduino UNO.  

2.2.6 Sensor MQ-135 
Sensor MQ-135 digunakan untuk mendeteksi kandungan seperti ammonia, 

benzene, alcohol, smoke, CO2. Sensor MQ-135 dapat membaca kadar gas dari 
range 10 ppm – 1000 ppm. Pada sensor MQ-135 membutuhkan daya sebesar 5 
Volt. Gambar dari sensor MQ-135 ditunjukkan pada Gambar 2.4 dan Gambar 2.5. 

 
 

 
 

Gambar 2. 4 Sensor MQ-135 
Sumber : www.olimex.com (MQ-135 Datasheet) 

Pada Gambar 2.4 adalah sensor MQ-135 yang sudah terintegerasi dengan 
modul dan menghasilkan output berupa sinyal analog dan digital. 
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Gambar 2. 5 Pin out sensor MQ-135 
Pada Gambar 2.5 adalah penjelasan pin output yang ada pada sensor MQ-

135. Pin tersebut antara lain AO (Analog output), DO (Digital output), GND, dan 
VCC. 

2.2.7 Sensor MQ-4 
Sensor MQ-4 merupakan sensor untuk mendeteksi gas seperti methane, 

butane, dan propane, benzene. Sensor ini membutuhkan daya sebesar 5 Volt. 
Sensor MQ-4 dapat membaca konsentrasi gas pada range 200 ppm – 10000 ppm. 
Gambar dari sensor MQ-4 ditunjukkan pada Gambar 2.6 dan Gambar 2.7. 

 
Gambar 2. 6 Sensor MQ-4 

Sumber : www.sparkfun.com (MQ-4 Datasheet) 
Pada Gambar 2.6 adalah sensor MQ-4 yang sudah terintegerasi dengan 

modul dan menghasilkan output berupa sinyal analog dan digital. 
 

 
Gambar 2. 7 Pin Out Sensor MQ-4 

Pada Gambar 2.7 adalah penjelasan pin output yang ada pada sensor MQ-
135. Pin tersebut antara lain AO (Analog output), DO (Digital output), GND, dan 
VCC. 
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2.2.8 ESP8266 
ESP8266 merupakan sebuah perangkat tambahan berupa modul wifi yang 

dapat digunakan pada sebuah mikrokontroler. Konsumsi daya pada ESP8266 
adalah sebesar 3.3 V serta memiliki tiga mode wifi, antara lain station, Access 
Point, maupun Both (keduanya). Kelebihan dari modul ESP8266 yaitu memiliki 
sleep mode yang membuat lebih efisien dibandingkan dengan modul wifi 
lainnya. Gambar ESP8266 ditunjukkan pada Gambar 2.8. 

 

 
Gambar 2. 8 ESP8266 

Sumber : www.espressif.com (ESP8266EX Datasheet) 
Pada Gambar 2.8 merupakan modul wifi ESP8266 yang digunakan sebagai 

transmiter. Pin yang digunakan antara lain adalah pin TX, pin RX, VCC, GND, pin 
RST, pin CH_PD. 

 

2.2.9 LCD 16X2 
LCD (Liquid crystal display) merupakan komponen elektronika yang bisa 

menampilkan suatu data berupa karakter, huruf, angka, ataupun grafik. LCD 
adalah salah satu jenis display elektronik yang dibuat dengan teknologi CMOS 
logic yang cara kerjanya adalah memantulkan cahaya yang ada disekelilingnnya 
terhadap front-lit ataupun mentransmisikan cahaya dari back-lit 
(engineersgarage, 2012).  LCD yang akan digunakan pada sistem ini adalah LCD 
dengan tipe 16x2 yang artinya LCD terdiri dari 2 baris dan 16 karakter. Gambar 
LCD16X2 ditunjukkan pada Gambar 2.9. 

 
Gambar 2. 9 LCD 16X2 

Sumber : www. engineersgarage.com (LCD 16X2 Datasheet) 
Pada Gambar 2.9 merupakan LCD 16X2 yang dilengkapi dengan modul yang 

digunakan sebagai output. Pin yang digunakan antara lain adalah pin SDA, pin 
SCL, VCC dan GND. 
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BAB 3 METODOLOGI 
 

Pada bab metodolgi ini menjelaskan metode yang akan digunakan dalam 
penelitian yang diantaranya adalah. 

3.1  Metode Penelitian 
Pada metode penilitian membahas tentang langkah-langkah  dalam 

penelitian, meliputi studi literatur, analisis kebutuhan sistem, perancangan 
sistem, implementasi sistem, pengujian dan analisis, kesimpulan dan saran. 
Langkah-langkah pada penelitian ini berjalan seperti diagram alir pada Gambar 
3.1. 

 
 

Gambar 3. 1 Diagram alir metode penelitian 
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3.2  Studi dan Pengkajian Literatur 
Studi literatur merupakan teori serta penguat landasan dasar yang akan 

dipakai dalam penelitian. Studi Literatur yang digunakan meliputi: 
a. PC / Komputer  
b. Arduino UNO  
c. Sensor MQ-4 
d. Sensor MQ-135 
e. ESP8266 
f. Thingspeak 
g. LCD 16X2 

3.3  Analisis Kebutuhan Sistem 
Kebutuhan sistem adalah untuk menganalisis apa saja yang dibutuhkan 
sistem,meliputi : 

1. Kebutuhan Fungsional 
a) Sistem dapat membaca nilai dari sensor amonia dan metana. 
b) Sistem dapat menampilkan kandungan gas dalam bentuk grafik. 
c) Data grafik dilihat melalui Thingspeak. 
d) Data dapat diakses dengan berbagai macam perangkat. 
e) Jaringan komunikasi yang digunakan pada sistem adalah wifi 

portable. 

2. Kebutuhan Non Fungsional 
a) Pengiriman data menggunakan ESP8266. 
b) Sensor untuk mendeteksi amonia menggunakan sensor MQ-135 

dan sensor untuk mendeteksi metana adalah sensor MQ 4. 
c) Range maksimal pengiriman ESP8266 adalah 100 meter. 
d) Jarak minimal pembacaan sensor amonia dan metana adalah 2 
cm. 
e) Range minimal pembacaan nilai sensor MQ-135 adalah 10 ppm 

dan sensor MQ-4 300 ppm. 
f) Sistem dapat bekerja tanpa terhubung ke komputer dengan 

langsung menghubungkan ke sumber listrik. 

3.4  Perancangan Sistem 
Pada Perancangan sistem adalah merancang skematik dari perangkat keras 

dan perangkat lunak sistem. Pada unit input terdapat 2 sensor, yaitu sensor MQ 
135 dan MQ 4. Unit proses pada sistem berupa mikrokontroler Arduino Uno yang 
digunakan untuk mengolah data sekaligus mengirimkan data sensor melalui 
modul wifi ESP8266. Pada unit output terdapat LCD untuk menampilkan 
informasi dari sensor dan juga menampilkan waktu proses eksekusi pengiriman 
serta web Thingspeak yang berfungsi untuk menampilkan informasi berupa 
grafik. Gambar skematik diagram blok disajikan pada gambar 3.2. 
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Gambar 3. 2 Diagram blok sistem 

3.5  Implementasi 
Didalam implementasi sistem ini adalah melakukan penerapan sistem 

menggunakan Arduino sebagai mikrokontroler. Dengan menggunakan dua 
sensor yaitu MQ135 dan MQ4 sebagai input, led dan lcd sebagai informasi pada 
sistem. apabila sensor membaca nilai ambang batas dalam keadaan berbahaya 
maka mikrokontroller akan mengolah data kemudian led akan menyala, lcd 
menampilkan informasi bahaya serta mengirim  data tersebut menuju 
Thingspeak untuk ditampilkan dalam bentuk grafik.  

3.6  Pengujian dan Analisis 
Pada Pengujian sistem ini bertujuan untuk dapat mengertahui apakah sistem 

bekerja dengan baik. Pengujian yang dilakukan meliputi: 
1. Pengujian fungsionalitas sensor yang digunakan pada sistem. 

Pada pengujian fungsionalitas sensor ini adalah melakukan pengujian 
pada sensor MQ-135 (amonia) dan sensor MQ-4 (metana) yang 
bertujuan agar mengetahui apakah sensor dapat mendeteksi nilai 
bacaan kedua sensor. Prosedur pengujian sensor MQ-135 adalah 
menggunakan gas dari cairan amonia dan pada pengujian sensor MQ-
4 adalah menggunakan gas buang dari korek api. Hal tersebut adalah 
sebagai representasi dari gas buang yang terdapat pada kandang 
ayam, dan juga sebagai metode tercepat untuk menaikkan 
pembacaan dari sensor. 
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2. Pengujian konektivitas ESP8266. 
Pengujian konektivitas adalah melakukan pengujian pada modul wifi 
ESP8266 yang bertujuan agar mengetahui apakah ESP8266 dapat 
terhubung ke jaringan internet dan juga dapat mengirimkan data 
sensor menuju IoT Thingspeak untuk ditampilkan dalam bentuk grafik. 
Untuk dapat terhubung ke jaringan internet ESP8266 perlu di 
konfigurasi terlebih dahulu pada kode program yaitu dengan 
menyamakan nama SSID dan password. Untuk dapat mengirimkan 
data sensor menuju IoT Thingspeak harus mengkonfigurasi kode 
program yaitu memasukkan ApiWritekey yang didapatkan saat 
pembuatan channel. Apabila ESP8266 sudah dapat terhubung ke 
jaringan internet dan dapat mengirimkan data sensor, dapat 
dipastikan ESP8266 berjalan dengan baik. 

3. Pengujian delay pengiriman. 
Pada pengujian delay pengiriman adalah melakukan pengujian 
menggunakan protokol pengiriman HTTP yang bertujuan agar 
mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke IoT 
thingspeak dengan menggunakan protokol HTTP. Pengujian yang 
dilakukan yaitu mentotal waktu yang didapat dari waktu eksekusi dan 
waktu kirim pada IoT Thingspeak. Waktu eksekusi adalah dimana saat 
sensor mulai membaca data serta data sensor dikirimkan ke IoT 
Thingspeak. Waktu kirim adalah dimana data sensor yang sudah 
disimpan pada IoT Thingspeak akan dikirim dan ditampilkan dalam 
bentuk grafik. Dari waktu eksekusi dan waktu kirim tersebut 
kemudian di jumlahkan sehingga dapat mengetahui lama waktu yang 
dibutuhkan apabila menggunakan protokol HTTP. 

4. Pengujian output. 
Pada pengujian output adalah melakukan pengujian pada bagian 
output yang terdiri dari pengujian LCD, pengujian LED, dan pengujian 
Thingspeak. Pengujian LCD adalah mengetahui apakah LCD dapat 
menampilkan informasi berupa tulisan normal ketika kadar gas 
berada dibawah ambang batas dan tulisan bahaya ketika kadar gas 
berada diatas ambang batas. Pengujian LED untuk mengetahui apakah 
LED dapat menyala ketika kadar gas berada diatas ambang batas. 
Pengujian Thingspeak adalah mengetahui apakah data kadar gas 
berbahaya kedua sensor dapat ditampilkan dalam bentuk grafik. 

3.7  Kesimpulan dan Saran 
Pada Kesimpulan dan saran merupakan tahap terakhir dari penelitian. Pada 

tahap penelitian yang dilakukan harus memiliki hasil analisis data yang telah 
dilakukan serta dapat ditarik sebuah kesimpulan dari sistem yang dibuat karena 
dengan adanya analisis data dan kesimpulan maka dapat memberikan saran agar 
sistem yang telah dibuat nantinya lebih sempurna. 
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BAB 4 REKAYASA KEBUTUHAN 

4.1 Deskripsi Umum 
Didalam Deskripsi umum menjelaskan tentang kebutuhan yang akan 

dilakukan dalam pengujian yaitu tahapan pengujian, perspektif sistem, 
karakteristik pengguna, lingkungan operasi sitem, batasan sistem, dan asumsi 
dan ketergantungan. 

4.1.1 Tahapan Pengujian 
Didalam  tahap pengujian yaitu melakukan Pengujian pengambilan data 

amonia dan metana dilakukan dengan cara menjalankan sistem monitoring gas 
berbahaya ini dan menguji sensor dengan memberikan gas amonia dan metana 
yang didapatkan dari sebuah gas buang pada korek api dan gas dari cairan 
amonia. Hal tersebut karena gas korek api dan cairan amonia dapat 
direpresentasikan sebagai gas berbahaya yang dapat digunakan pada peternakan 
ayam serta metode tercepat untuk menaikkan bacaan sensor. 

4.1.2 Perspektif Sistem 
Didalam perspektif sistem ketika sistem dapat membaca sensor amonia 

(MQ135) dan sensor metana (MQ4) pada alat ukur dan dapat mengirimkan hasil 
data dari sensor yang sudah diolah oleh Mikrokontroler secara nirkabel 
menggunakan modul wifi ESP8266 dan ditampilkan dalam bentuk grafik pada 
Thingspeak, dapat disimpulkan bahwa sistem telah berjalan sesuai tujuan. Nilai 
data sensor yang dikirim dari Arduino sesuai dengan data yang diterima oleh 
sistem monitoring yang terdapat pada Thingspeak. Output data pada sistem 
yaitu berupa tampilan grafik untuk menampilkan informasi data sensor dan juga 
LCD untuk menampilkan informasi data sensor pada sistem dan juga 
menampilkan waktu eksekusi pengiriman. Sensor MQ 135 dan sensor MQ 4 akan 
mendeteksi kadar gas secara terus menerus. Apabila kadar gas berbahaya pada 
peternakan ayam melebihi nilai ambang batas, maka sistem akan secara 
otomatis mendeteksi serta mengirimkan data sensor tersebut ke Thingspeak 
menggunakan metode pengiriman HTTP dan menggunakan modul wifi ESP8266 
yang kemudian di visualisasi dalam bentuk grafik dan dapat dilihat langsung oleh 
pekerja pada kandang melalui perangkat mobile. 

 

4.1.3 Karateristik Pengguna 
Pada karateristik pengguna dalam sistem ini adalah dikhususkan untuk para 

pekerja didalam lingkungan peternakan ayam. Sistem diharapkan dapat 
memberikan informasi yang dibutuhkan pengguna. Pada sistem ini pengguna 
bisa melakukan monitoring gas berbahaya pada kandang ayam dengan tampilan 
grafik yang dikirimkan secara wireless. 
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4.1.4 Lingkungan Operasi Sistem 
1. Alat monitoring harus terhindar dari sumber air yang dapat merusak 

komponen. 
2. Peletakan alat monitoring harus dalam posisi yang aman, misalnya tidak 

dapat dijangkau oleh ayam sehingga tidak mengganggu kinerja alat 
monitoring.  

4.1.5 Batasan Sistem 
Adapun batasan sistem antara lain : 
1. Sensor MQ 135 sanggup mendeteksi gas amonia minimal pada jarak 2 cm 

dan range minimal 10 ppm. 
2. Sensor MQ 4 membaca data minimal pada jarak 2 cm dan range minimal 

300 ppm. 
3. Range maksimal pengiriman data dengan  menggunakan ESP8266 adalah 

100 meter. 
4. Interval pengiriman data dilakukukan setiap 15 detik sekali. 
5. Pengiriman data sensor MQ-135 (Amonia) dan MQ-4 (Metana) dilakukan 

secara bersamaan. Karena pada sisi pengiriman dilakukan perulangan 
(counter) setiap 15 detik sekali. Hal tersebut agar meminimalisir 
kesalahan karena apabila hanya sensor pertama saja yang mengirim data 
gas berbahaya, maka sensor kedua tidak bisa mengirimkan data gas 
walaupun kadar gas dalam kondisi berbahaya. 

 

4.1.6 Asumsi dan Ketergantungan 
Adapun beberapa asumsi dan ketergantungan yang ada pada sistem ini 

antara lain : 
1. Penempatan modem/router pada kandang ayam tidak lebih dari jarak 100 

meter dengan ruangan pekerja kandang karena jangkauan maksimal yang 
dapat di jangkau ESP8266 adalah 100 meter. 

2. Interval pengiriman data dilakukan setiap 15 detik sekali karena interval 
update pesan thigspeak adalah 15 detik. 

3. Pengiriman data sensor MQ-135 (Amonia) dan MQ-4 (Metana) dilakukan 
secara bersamaan. 

4. Username dan password pada coding harus diset terlebih dahulu 
menyamakan username dan password pada modem/router. 

5. IP Address dan apiWritekey pada coding harus di set terlebih dahulu 
dengan menyamakan IP Address dan apiWritekey  yang didapat dari 
Thingspeak. 

6. Kualitas jaringan berpengaruh terhadap pengiriman data sensor. 
7. Tegangan pada sensor dan ESP8266 harus stabil. 
 

4.2 Rekayasa Kebutuhan 
Didalam rekayasa kebutuhan terbagi dari kebutuhan perangkat keras, 

perangkat lunak yang dibutukan. Antara lain: 
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4.2.1 Kebutuhan Perangkat Keras 
Kebutuhan perangkat keras yang digunakan pada sistem antara lain : 
 

a. Arduino uno sebagai kontroler utama yang digunakan untuk input dan 
output pada rangkaian sensor. Input dari sensor berupa data dari gas 
amonia dan metana. 

b. Sensor (MQ-135) digunakan sebagai pengukur kadar gas amonia. 
c. Sensor (MQ-4) digunakan sebagai pengukur kadar gas metana. 
d. Modul wifi ESP8266 digunakan sebagai media komunikasi pengiriman 

data. 
e. pada sisi output terdapat platform Thingspeak yang berfungsi 

menampilkan data yang sensor yang diproses oleh Arduino dan dikirim 
oleh ESP8266 dan LCD menampilkan informasi serta waktu eksekusi. 

4.2.2 Kebutuhan Perangkat Lunak 
Kebutuhan perangkat keras yang digunakan pada sistem antara lain : 
 

a. Untuk perangkat lunak yang dibutuhkan sensor adalah Arduino IDE yang 
digunakan untuk merancang program dan menjalankan program  pada 
mikrontroler arduino uno sehingga berfungsi sebagai kontroler. 

b. Thingspeak digunakan sebagai media informasi dari data sensor amonia 
dan metana berupa tampilan grafik. 

c. Fritzing yang digunakan untuk perancangan skematik rangkaian sensor 

4.2.3 Kebutuhan komunikasi 
Kebutuhan Komunikasi sistem ini menggunakan modul wifi ESP8266 dan 

membutuhkan daya sebesar 3.3v.  

4.2.4 Kebutuhan Fungsional 
Kebutuhan fungsional adalah kebutuhan yang harus terpenuhi agar sistem 

dapat berjalan sesuai yang diharapkan. 
a.   Pembacaan data sensor MQ 135 dan MQ 4. 
 Sensor MQ 135 digunakan untuk membaca nilai gas amonia, sedangkan 

sensor MQ 4 digunakan untuk membaca nilai gas metana. 
b.   Sistem dapat menampilkan data dalam bentuk grafik. 

Data pada gas berbahaya amonia dan metana dapat di monitoring dalam 
bentuk grafik. 

c.   Data grafik dilihat melalui Thingspeak. 
Thingspeak dapat menampilkan data sensor ke dalam visualisasi grafik, 
sehingga lebih memudahkan pengguna. 

 d.  Data dapat diakses dengan berbagai macam perangkat. Karena pada 
sistem adalah berbasis web, maka monitoring dapat diakses oleh 
berbagai macam perangkat seperti komputer, handphone, tablet. 

e. Jaringan komunikasi yang dipakai pada sistem yaitu wifi portable 
handphone. 
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4.2.5 Kebutuhan Non Fungsional 
Kebutuhan Non fungsional pada sistem adalah. 
a.   Pengiriman data menggunakan ESP8266. 
 ESP8266 dapat melakukan proses authentifikasi dan pengiriman data 

sensor hingga melakukan sleep mode pada pengiriman. 
b.   Sensor MQ 135 dan Sensor MQ 4. 
 Sensor MQ 135 digunakan untuk mendeteksi gas dari amonia. Dan sensor 

MQ 4 dapat digunakan untuk mendeteksi gas metana. 
c.   Jangkauan modul wifi ESP8266. 
 modul wifi dan router/modem tidak lebih dari 100 meter. Karena 

jangkauan maksimal dari ESP8266 adalah 100 meter. 
d.   Jarak pembacaan sensor. 
 Jarak minimal pembacaan sensor MQ 135 dan Sensor MQ 4 adalah 2 cm. 
e.   Range pembacaan sensor. 
 Range minimal pembacaan sensor MQ 135 adalah 10 ppm. Dan 

jangkauan minimal sensor MQ 4 adalah 300 ppm. Data ini diambil dari 
datasheet masing-masing sensor. 

f.   Power Supply pada sistem. 
 Pada sistem monitoring ini power supply digunakan sebagai sumber daya 

pada sistem. Power supply yang dapat digunakan antara lain seperti 
komputer dan sumber listrik. 

 

4.2.6 Kebutuhan Performansi Sistem 
Kebutuhan performansi sistem dapat bekerja secara maksimal ketika 

beberapa faktor pendukung telah terpenuhi seperti peletakan alat dan perangkat 
untuk monitoring yang tidak melebihi jarak yang sudah ditentukan. Untuk 
pemberian tegangan pada sistem pengiriman diperlukan tegangan sebesar 3.3 
volt. Sedangkan pada sensor dibutuhkan daya sebesar 5V. Peletakan alat juga 
harus diperhatikan, seperti peletakan alat yang harus dijauhkan dari sumber air 
yang dapat menyebabkan kerusakan pada komponen.   
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BAB 5 PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI 
Bab ini menjelaskan tentang detail perancangan dan implementasi sistem. 

5.1 Perancangan Sistem 
Pada perancangan sistem ini menjelaskan tentang perancangan yang 

dilakukan pada perangkat keras serta perangkat lunak. 
 

5.1.1 Perancangan Perangkat Keras 
Pada perancangan perangkat keras ini adalah membuat sebuah  rancangan 

yang menghubungkan beberapa komponen input dan output seperti sensor MQ-
135, sensor MQ-4, ESP8266, LCD 16x2, LED, power supply 5V pada board 
Arduino. Rangkaian dari perancangan perangkat keras dijelaskan pada Gambar 
5.1. 

 

Gambar 5. 1 Skematik perancangan rangkaian sensor 

Pada Gambar 5.1 dimana Mikrokontroler yang digunakan pada penelitian 
adalah Arduino Uno sebagai pengontrol utama pada sistem. Pada sistem 
terdapat dua buah sensor yang berguna sebagai pendeteksi gas berbahaya. 
Sensor pertama adalah sensor MQ-135 (Amonia) dan sensor kedua adalah MQ-4 
(Metana). Pin AO (analog output) pada sensor MQ-135 terhubung ke pin A1 
arduino. Sedangkan pin AO (analog output) pada sensor MQ-4 terhubung ke pin 
A0 arduino. Pin VCC yang terdapat pada kedua sensor dihubungkan ke power 
supply sebesar 5V. Pada ESP memerlukan daya sebesar 3.3 V, sehingga 
dihubungkan pada pin Arduino 3.3 V. pin TX RX pada ESP disambungkan langsung 
pada pin 2 dan 3 pada Arduino. Sedangkan untuk LCD 16X2, pin SDA dan SCL 
pada modul dihubungkan dengan pin A4 dan A5 Arduino. Sedangkan pada LED 
dihubungkan ke pin 12 Arduino.  
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5.1.2 Perancangan Koneksi Sensor ke Arduino 

Pada bagian input ini penulis menggunakan dua sensor untuk mendeteksi 
keberadaan gas amonia dan gas metana. Sensor yang dipakai untuk mendeteksi 
gas amonia adalah sensor MQ-135, sedangkan sensor yang dipakai untuk 
mendeteksi metana adalah sensor MQ-4. Dari kedua sensor tersebut akan 
didapatkan data mentah yang kemudian akan dikirimkan ke Arduino sebagai 
bagian proses dari sistem yang dibuat penulis melalui koneksi pada pin dalam 
Arduino. Untuk perancangan koneksi sensor ke Arduino disajikan pada Tabel 5.1 
dan Tabel 5.2. 

Tabel 5. 1 Perancangan koneksi sensor MQ-135 ke Arduino 

No MQ-135 Arduino 

1 VCC LM7805 

2 GND IRFZ44N 

3 AOUT Pin A1 Arduino 

4 DOUT - 

Pada Tabel 5.1 merupakan perancangan dari sensor MQ-135 yang terhubung 
dengan Arduino. Pin Analog out sensor terhubung ke pin A1 Arduino yang 
berfungsi untuk dapat membaca data sensor berupa Analog sehingga dapat 
membaca range data sensor MQ-135 yaitu antara range 10-300 ppm. Kaki-kaki 
ground sensor terhubung ke kaki-kaki modul IRFZ44N. Untuk dapat mensupplay 
daya sebesar 5 Volt, kaki-kaki VCC sensor terhubung ke modul LM7805. Untuk 
perancangan koneksi sensor MQ-4 ke Arduino disajikan pada tabel 5.2. 

Tabel 5. 2 Perancangan koneksi sensor MQ-4 ke Arduino 

No MQ-4 Arduino 

1 VCC LM7805 

2 GND IRFZ44N 

3 AOUT Pin A0 Arduino 

4 DOUT - 
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Pada Tabel 5.2 merupakan perancangan dari sensor MQ-4 yang terhubung 
dengan Arduino. Pin Analog out sensor terhubung ke pin A0 Arduino yang 
berfungsi untuk dapat membaca data sensor berupa Analog sehingga dapat 
membaca range data sensor MQ-4 yaitu antara range 200-10000 ppm. Kaki-kaki 
ground sensor terhubung ke kaki-kaki modul IRFZ44N. Untuk dapat mensupplay 
daya sebesar 5 Volt, kaki-kaki VCC sensor terhubung ke modul LM7805. 

5.1.3 Perancangan Koneksi Modul Wifi ESP8266 ke Arduino 

Pada sistem monitoring, ESP8266 digunakan untuk dapat menyambungkan 
Arduino ke sebuah jaringan internet melalui access point dan juga dapat 
mengirimkan data sensor menuju IoT Thingspeak untuk dapat ditampilkan dalam 
bentuk grafik. Perancangan koneksi modul wifi ESP8266 ke Arduino disajikan 
pada tabel 5.3. 

Tabel 5. 3 Perancangan koneksi modul wifi ESP8266 ke Arduino 

No ESP8266 Arduino 

1 TX Pin 2 Arduino 

2 RX Pin 3 Arduino 

3 VCC 3.3 V Arduino 

4 GND GND Arduino 

5 RST Pin 7 Arduino 

Pada Tabel 5.3 merupakan perancangan dari modul wifi ESP8266 yang 
terhubung dengan Arduino. Pin TX dan RX ESP8266 terhubung ke pin 2 dan 3 
Arduino yang berfungsi untuk dapat melakukan pengiriman data sensor dan juga 
melakukan komunikasi secara serial. Kaki-kaki ground ESP8266 terhubung ke 
kaki-ground Arduino. Untuk dapat mensupplay daya sebesar 3.3 Volt, kaki-kaki 
VCC ESP8266 terhubung ke pin 3.3 V Arduino. Pin RST pada modul ESP8266 
dihubungkan ke pin 7 Arduino agar setiap kali monitoring selesai dilakukan, maka 
ESP8266 akan melakukan reset agar konfigurasi sebelumnya tidak bertumpuk 
dan mengganggu konfigurasi baru. 

5.1.4 Perancangan Koneksi LCD 16X2 ke Arduino 

Pada sistem monitoring, LCD digunakan untuk dapat menampilkan informasi 
data sensor berupa tulisan normal ataupun bahaya. Perancangan koneksi LCD 
16X2 ke Arduino disajikan pada tabel 5.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

Tabel 5. 4 Perancangan koneksi LCD 16X2 ke Arduino 

No LCD 16X2 Arduino 

1 SDA Pin A4 Arduino 

2 SCL Pin A5 Arduino 

3 VCC 5V Arduino 

4 GND GND Arduino 

Pada Tabel 5.4 merupakan perancangan dari LCD 16X2 yang terhubung 
dengan Arduino. Pin SDA pada LCD dihubungkan ke pin A4 Arduino dan pin SCL 
pada LCD dihubungkan ke pin A5 arduino agar LCD dapat membaca data dalam 
bentuk karakter. Kaki-kaki ground LCD terhubung ke kaki-kaki ground Arduino. 
Kemudian VCC LCD membutuhkan daya sebesar 5V yang harus dihubungkan ke 
5V Arduino. 

5.1.5 Perancangan Koneksi LED ke Arduino 

Pada sistem monitoring, LED digunakan untuk indikator data ketika dalam 
keadaan bahaya. Perancangan koneksi LED ke Arduino disajikan pada tabel 5.5. 

Tabel 5. 5 Perancangan LED ke Arduino 

No LED Arduino 

1 + Pin 12 Arduino 

2 - GND Arduino 

Pada Tabel 5.5 merupakan perancangan dari LED yang terhubung dengan 
Arduino. Kaki led positif dihubungkan ke pin 12 Arduino. Sedangkan kaki LED 
negatif dihubungkan ke GND Arduino. 

5.1.6 Perancangan Koneksi Power Supply ke Sensor 

Pada sistem monitoring, kedua sensor diberikan daya sebesar 5V dari power 
supply yang dirancang sendiri menggunakan Travo 1A dan juga modul LM7805 
sebagai penurun daya dari 1A ke 5V. Pada power supply tersebut dihubungkan ke 
pin Vin Arduino, dan VCC sensor terhubung ke kaki-kaki LM7805. Pada 
perancanagan ini sensor harus mendapat tegangan 5 V sesuai dari datasheet 
sensor MQ-135 dan sensor MQ-4, hal ini bertujuan agar sensor dapat membaca 
nilai sensor sesuai dengan bacaan aslinya.  
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5.2 Perancangan Keseluhan Sistem 
Pada perancangan perangkat lunak ini adalah untuk mengetahui jalannya 

sistem monitoring kadar gas berbahaya pada kandang ayam menggunakan 
protokol HTTP dan ESP8266 secara keseluruhan dalam bentuk diagram alir. 
Diagram alir dari perancangan keseluruhan sistem dijelaskan pada Gambar 5.2. 

 

Gambar 5. 2 Diagram alir perancangan keseluruhan sistem 
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Pada Gambar 5.2 adalah diagram alir dari sistem monitoring kadar gas 
berbahaya pada kandang ayam menggunakan protokol HTTP dan ESP8266. 
Langkah pertama yang harus dilakukan sebelum dapat menjalankan sistem 
adalah mengkonfigurasi ESP8266 terlebih dahulu dengan menyamakan 
username serta password sehingga dapat terhubung dengan jaringan wifi. 
Thingspeak adalah sebuah web berbasis IoT yang dapat menyimpan dan 
menampilkan data sensor kedalam bentuk grafik. Setelah selesai melakukan 
setup pada ESP8266, maka sistem secara otomatis akan melakukan sleep mode 
lalu melakukan pembacaan pada sensor. Ketika kadar gas Amonia dan Metana 
melebihi ambang batas, maka secara otomatis ESP8266 mematikan sleep mode 
dan arduino melakukan pembacaan sensor, melakukan perhitungan melalui 
serial monitor yang akan ditampilkan pada LCD, menyalakan LED serta 
melakukan pengiriman data sebanyak tiga kali. Setelah melakukan pembacaan 
dan pengiriman, ESP8266 kembali melakukan sleep mode.  

5.2.1 Perancangan Perangkat Lunak ESP8266 
Ada beberapa cara untuk melakukan pemrograman pada ESP8266 salah 

satunya dengan menggunakan AT Command. Karena pada penelitian ini adalah 
menggunakan Arduino Uno, maka dapat dilakukan pemrograman menggunakan 
AT command. Untuk diagram alir dari perangkat lunak ESP8266 dijelaskan pada 
Gambar 5.3. 

 

Gambar 5. 3 Diagram alir perangkat lunak ESP8266 
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Alur kerja dari ESP8266 adalah dengan konfigurasi pada program yaitu 
menyamakan baudratenya menjadi 9600 dan menyamakan SSID serta password 
pada modem/router. Lalu selanjutnya ESP8266 akan secara otomatis melakukan 
soft reset pada ESP8266, hal ini bertujuan agar konfigurasi yang sebelumnya 
tidak bertumpuk sehingga tidak mengganggu konfigurasi terbaru. Kemudian 
mengubah setting mode ke mode 1 yaitu sebagai station. Kemudian ESP8266 
akan menghubungkan ke SSID yang sudah dilakukan pada tahap konfigurasi. 
ESP8266 akan melakukan sleep mode ketika tidak ada gas berbahaya, namun 
ketika data gas dalam kondisi berbahaya, maka sleep mode akan dimatikan dan 
ESP8266 akan melakukan pengiriman data gas berbahaya. 

 

5.2.2 Perancangan Perangkat Lunak Sensor 
Pada penelitian kali ini digunakan 2 buah sensor yang masing-masing dapat 

mendeteksi kadar gas berbahaya. Sensor pertama adalah sensor MQ-135 untuk 
mendeteksi amonia, dan sensor kedua adalah MQ-4 untuk mendeteksi metana. 
Diagram alir dijelaskan pada Gambar 5.4. 

 

Gambar 5. 4 Perancangan perangkat lunak sensor 
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Dari Gambar 5.4 langkah pertama yang harus dilakukan adalah 
mengkonfigurasi pada coding ESP8266. setelah konfigurasi selesai, maka arduino 
mengolah data dari sensor MQ-135 dan MQ-4 yang kemudian hasil dari data 
sensor tersebut di tampilkan pada serial monitor arduino serta terdapat sebuah 
informasi pada LCD berupa tulisan normal ataupun bahaya. Pada konsentrasi gas 
menunjukkan bahaya maka arduino akan mengirimkan data gas bahaya melalui 
ESP8266 dan akan ditampilkan di Thingspeak dalam bentuk grafik. 

5.3 Perancangan Pengiriman Data Menggunakan Protokol HTTP 
Pada perancangan pengiriman data menggunakan protokol HTTP ini adalah 

membahas tentang cara kerja dari pengiriman data pada sensor menuju IoT 
Thingspeak dengan menggunakan protokol HTTP. Langkah-langkah yang harus 
dilakukan dari kerja sistem dijelaskan pada Gambar 5.5. 

 
Gambar 5. 5 Perancangan pengiriman menggunakan protokol HTTP 

Pada Gambar 5.5 adalah alur kerja dari sistem monitoring kadar gas 
berbahaya pada kandang ayam dengan menggunakan protokol HTTP dan 
ESP8266. Pada protokol HTTP sebelumnya sudah dijelaskan bahwa HTTP adalah 
komunikasi antara client dan server, dimana yang menjadi client disini adalah 
Arduino dan Laptop ataupun smartphone, dan yang menjadi server adalah IoT 
Thingspeak. Pertama kali Arduino sebagai client akan mengirimkan request yang 
didalamnya terdapat data dari sensor MQ-135 dan MQ-4 dan ApiWritekey 
channel yang berarti adalah channel yang sepesifik dari user menuju server 
Thingspeak menggunakan metode get yaitu metode yang digunakan agar server 
Thingspeak dapat menyimpan data sensor pada web server. Setelah data sensor 
dari Arduino diterima oleh web server Thingspeak, maka web server akan 
membalas pesan berupa HTTP response status 200 yang artinya data sensor 
sudah sampai dan disimpan pada web server Thingspeak.  

Untuk dapat melihat data grafik pada Thingspeak, maka laptop yang disini 
juga difungsikan sebagai client harus meminta request ke web server dengan cara 
mengakses URL Thingspeak/Channel maka secara otomatis web server akan 
merespon kembali dengan status 200 atau berarti ok dan data sensor berupa 
grafik akan ditampilkan pada web Thingspeak dengan channel yang spesifik. 
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5.4 Gambaran Kerja Sistem 
Gambaran kerja sistem ini menjelaskan alur kerja sistem yang telah dirancang 

dapat berjalan dengan baik dan sesuai harapan. Langkah-langkah yang harus 
dilakukan dari kerja sistem dapat dilihat pada Gambar 5.6. 

 
Gambar 5. 6 Gambaran kerja sistem 

Pada Gambar 5.6 merupakan gambaran kerja dari sistem monitoring. Agar 
sistem dapat bekerja, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah melakukan 
konfigurasi pada pemrograman Arduino dengan memasukkan API Write Key dan 
Password untuk wifi yang digunakan. Setelah konfigurasi selesai dilakukan, 
kemudian melakukan sleep mode pada pengiriman disertai pembacaan data 
sensor. Sensor akan melakukan pembacaan secara terus menerus hingga pada 
konsentrasi gas berbahaya maka pengiriman akan hidup dan data dari sensor 
akan dikirim ke Thingspeak untuk ditampilkan dalam visualisasi grafik. 

 

5.5 Implementasi 
Pada tahap ini adalah melakukan serangkaian implementasi berupa 

implementasi perangakat keras, implementasi perangkat lunak, melakukan 
beberapa konfigurasi. Untuk implementasi perangkat lunak terdiri dari 
konfigurasi sensor serta konfigurasi pada Thingspeak. pada konfigurasi perangkat 
keras disesuaikan dengan bab yang telah dibuat sebelumnya. 

 

5.5.1 Implementasi Perangkat Keras 
Untuk implementasi perangkat keras ini adalah menghubungkan input-input 

yang terdapat pada sistem seperti menghubungkan antara sensor yang dipakai, 
LCD 16x2, serta ESP8266 dengan Arduino Uno. 

 

5.5.2 Implementasi Perangkat Lunak 
Untuk implementasi perangkat lunak ini adalah menulis coding yang akan 

digunakan pada sistem. Karena penulis menggunakan Mikrokontroler Arduino, 
maka bahasa pemrograman yang digunakan adalah bahasa pemrograman 
Arduino, selain itu juga mendukung perintah AT Command yang digunakan 
ESP8266. 
5.5.2.1 Konfigurasi ESP8266 

Untuk dapat terhubung ke sebuah jaringan internet, maka ESP8266 harus 
dikonfigurasi terlebih dahulu yaitu seperti menginputkan SSID dan password 
pada program Arduino. Untuk perintah AT Command yang dapat digunakan pada 
ESP8266 dapat dilihat pada tabel 5.6. 
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Tabel 5. 6 Perintah AT Command 

No Command Function Set/Execute 

1 AT+RST Mereset modul AT+RST 

2 AT+CWMODE Setup modul wifi AT+CWMODE=<mode> 

3 AT+CWJAP Join ke Access Point AT+ CWJAP =<ssid>,<pwd> 

4 AT+GSLP Sleep mode ESP8266 AT+GSLP=<time> 

5 AT+CIPSTART Memulai komunikasi 
TCP/UDP 

AT+CIPSTART=<type>, <addr>, 
<port> 

6 AT+CIPSEND Mengirim Data AT+CIPSEND=<length> 

7 AT+CIPCLOSE Mengakhiri komunikasi AT+CIPCLOSE 

 
Pada Tabel 5.6 merupakan perintah AT Command yang dikhususkan untuk 

dapat memprogram ESP8266 pada program Arduino. Pada sistem yang 
digunakan, penulis menggunakan tujuh perintah AT Command untuk memproses 
ESP8266 agar sistem berjalan dengan baik. Adapun script dari program 
menggunakan AT command disajikan pada Tabel 5.7 dan Tabel 5.8.  
Tabel 5. 7 Script pada Arduino dan ESP8266 part 1 

No Source Code 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

#include <softwareSerial.h> 

#include <wire.h> 

#define DEBUG true 

…………………………….. 

SoftwareSerial espSerial = SoftwareSerial (2,3); 

String apiKey = "N93DHZ0RS40XB2BK"; 

  ……………………………… 

 String ssid = "mnarifinn";                                   // Wifi network SSID 

 String password = "mnarificc";                          // Wifi network password 

 
Pada Tabel 5.7 merupakan fungsi memanggil library. Library yang digunakan 

pada script adalah SoftwareSerial.h serta Wire.h yang berfungsi agar pin digital 
pada Arduino dapat diubah ke pin serial untuk dapat melakukan sebuah 
pertukaran data antara Arduino dan ESP8266.  
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Pada script terdapat coding yang harus mengisikan beberapa konfigurasi 
terlebih dahulu. Pada bagian apiKey adalah dengan memasukkan kode atau serial 
number apiWriteKey yang sudah didapat pada web Thingspeak. Setiap akun 
Thingspeak memiliki kode/serial number apiWriteKey yang berbeda-beda, 
sehingga harus perlu dicek untuk serial number tersebut. Konfigurasi selanjutnya 
adalah dengan memasukkan username dan password dari SSID yang telah 
ditentukan sebelumnya. 

Tabel 5. 8 Scrpit pada Arduino dan ESP8266 part 2 

No Source Code 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

  …………………………………. 

    Esp8266.begin(9600); 

    // Bagian eksekusi konfigurasi 

    espSerial.printIn (“AT+RST”); 

    showRespone (1000); 

   delay (600); 

    espSerial.printIn (“AT+CWMODE=1”); 

    showRespone (1000); 

    delay (100); 

     espSerial.printIn (“AT+CWJAP=\””+ssid+”\”,\””password+”\””); 

     showRespone (1000); 

     ………………………………. 

      // Bagian pengiriman  

      boolean  thingspeakWrite (float value 1, float value 2) { 

      String cmd = “AT+CIPSTART=\”TCP\”,\””; 

      cmd += “184.106.153.149”; 

       cmd += “\”,80”; 

       espSerial .printIn (cmd); 

       if (DEBUG) Serial.printIn (cmd); 

       String getStr = “GET /update?api_key=; 

      getStr += apikey; 
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22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

      getStr += String(value1); 

      getStr += String(value2); 

 

       cmd  = “AT+CIPSEND=”; // send data length 

       cmd += String (getStr.length()); 

       espSerial.printIn (cmd); 

       if (DEBUG) Serial.printIn (cmd); 

 

      espSerial.printIn (“AT+CIPCLOSE”); 

      if (DEBUG) Serial.printIn (“AT+CIPCLOSE”);    

       // Bagian sleep mode 

        espSerial.printIn (“AT+GSLP=600000”) 

 

Pada Tabel 5.8 adalah fungsi untuk melakukan komunikasi dengan ESP8266. 
ESP8266 harus menyamakan baudrate terlebih dahulu ke 9600 . 

Pada bagian Fungsi eksekusi konfigurasi, pertama kali yang harus dilakukan 
adalah mereset modul pada program Arduino agar konfigurasi sebelumnya tidak 
bertumpuk dan ditunjukkan dengan munculnya perintah AT+RST. Kemudian 
selanjutnya adalah mengatur ESP8266 menjadi client dan ditunjukkan dengan 
perintah AT+CWMODE=1. Kemudian ESP8266 akan bergabung ke Access point 
tujuan dan ditunjukkan dengan perintah AT+CWJAP. 

Pada bagian pengiriman, pertama kali adalah membuat inisialisasi yang 
berfungsi agar pada saat pengiriman selanjutnya tidak perlu memasukkan 
perintah kembali. Inisialisasi yang dibuat adalah thingspeakWrite (float value 1, 
float value 2). Fungsi yang dilakukan untuk berkomunikasi dengan web 
Thingspeak adalah AT+CIPSTART. Fungsi yang digunakan untuk dapat 
menampilkan data pada channel Thingspeak adalah String getStr = “GET 
/update?api_key=; . getStr += String(value1); dan getStr += String(value1); untuk 
mengambil data sensor. Kemudian AT+CIPSEND adalah menunjukkan besar data 
yang dikirim. AT+CIPCLOSE digunakan untuk mengakhiri komunikasi. AT+GSLP 
adalah untuk sleep mode pada ESP8266. 
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5.5.2.2 Konfigurasi Sensor MQ-135 dan MQ-4 
Pada konfigurasi sensor ini menggunakan sensor MQ 135 dan MQ 4 sebagai 

inputnya dan menghubungkan ke Arduino  Uno.  Pada kedua sensor ini 
dihubungkan ke Arduino Uno melalui port A0 dan A1. Script konfigurasi MQ 135 
dan MQ 4 disajikan pada Tabel 5.9 dan Tabel 5.10. 

Tabel 5. 9 Script konfigurasi MQ-135 dan MQ-4 part 1 

No Source Code 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

const int MQ4   = A0; 

const int MQ135 = A1; 

int counter; 

      int A = analogRead(MQ4); 

      int B = analogRead(MQ135); 

 

      int t = map(A, 0, 1023, 200 , 10000); 

      int h = map(B, 0, 1023, 10  , 300 ); 

Serial.printIn(“-----------------------“); 

Serial.printIn(MQ4  =”); 

Serial. PrintIn(t); 

Serial.PrintIn(MQ135 =”); 

Serial.PrintIn(h); 

delay  (1000); 

Pada Tabel 5.9 terdapat 2 buah sensor yang terhubung ke Arduino Uno 
melalui pin A0 dan A1. Sedangkan pin 12 digunakan untuk terhubung dengan LED 
yang merupakan output indicator. 

Data sensor MQ-4 disimpan dalam variable A dan data sensor MQ-135 
disimpan dalam variable B. int t dan int h digunakan untuk menyimpan map data 
dari sensor MQ-4 dan sensor MQ-135 (dalam variable A dan B) 

Untuk menampilkan data sensor MQ-4 ditunjukkan dengan perintah 
Serial.println(t); , sedangkan data sensor MQ-135 ditunjukkan dengan perintah 
Serial.println(h);. Untuk penjelasan pembacaan data gas berbahaya dan 
perulangan data sensor hingga pengiriman data ke Thingspeak ditunjukkan pada 
Tabel 5.10. 
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Tabel 5. 10 Script konfigurasi MQ-135 dan MQ-4 part 2 

No Source Code 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

  if(t> 1500 && h> 30 ) 

  { 

    digitalWrite( LED, 1); 

     

    showResponse(3000); 

    delay(2000); 

 

    for (int i=0; i <= 3; i++) 

    { 

      int A = analogRead(MQ4); 

      int B = analogRead(MQ135); 

 

      int t = map(A, 0, 1023, 200 , 10000); 

      int h = map(B, 0, 1023, 10  , 300 ); 

      thingSpeakWrite (t, h); 

      for (int x = 0; x <= 20; x++) 

        delay(1000); 

Pada Tabel 5.10 adalah fungsi yang digunakan untuk menentukan kadar gas 
dari kedua sensor yaitu dengan menggunakan perintah if(t > 1500 && h > 30 ) 
yang artinya jika t atau metana lebih dari 1500 dan h atau amonia lebih dari 30. 
Ketika nilai sensor MQ-4 melebihi 1500 dan nilai sensor MQ-135 melebihi 30 
maka dilakukan counter ataupun pengulangan pembacaan sensor yang disertai 
dengan pengiriman sensor sebanyak 3 kali. Data sensor tersebut akan dikirim ke 
Thingspeak untuk ditampilkan dalam bentuk grafik. Untuk bagian pengiriman 
data menuju web Thingspeak yaitu dengan menuliskan inisialisasi yang sudah 
dibuat pada bagian pengiriman sebelumnya. Inisialisasi yang ditulis yaitu 
thingSpeakWrite (t, h);. Fungsi for (int x = 0; x <= 20; x++) dan delay (1000) 
artinya mengirimkan data setiap 20 detik sekali. 
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5.5.2.3 Konfigurasi LCD 16X2 dan Fungsi Millis Serial Monitor 
Pada konfigurasi LCD 16x2 ini menghubungkan pin SDA dan SCL pada pin A4 

dan A5 pada Arduino Uno. Pada konfigurasi LCD ini berfungsi untuk 
menampilkan informasi dari kadar gas dalam kandang dan juga dapat digunakan 
sebagai penghitung waktu komunikasi dari HTTP. waktu yang digunakan untuk 
menghitung adalah milisekon. Cara kerja dari LCD ini adalah ketika kadar gas 
terdeteksi dalam kadar bahaya, maka LCD akan mulai melakukan penghitungan 
pada sisi eksekusi pengiriman dan ditampilkan pada LCD. pada setiap counter, 
LCD akan memperbaharui waktu yang diperoleh dari eksekusi pengiriman. 
Setelah counter pengiriman selesai, maka LCD akan menampilkan sebuah 
informasi dari kadar gas dalam keadaan Normal ataupun masih dalam keadaan 
bahaya. Adapun script konfigurasi LCD 16x2 dan fungsi millis disajikan pada Tabel 
5.11 dan Tabel 5.12. 

Tabel 5. 11 Konfigurasi LCD 16X2 dan fungsi millis part 1 

No Source Code 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

  long previousMillis = 0; 

  long interval = 1000; 

   usigned long currentMillis; 

    ………………………………………   

    #include <LiquidCrystal_I2C.h> 

    LiquidCrystal_I2C lcd (0x27, 16, 2); 

  …………………………………… 

    Void Setup () { 

    currentMillis = Milllis (); 

    previousMillis = currentMillis; 

   …………………………………………… 

    Serial.PrintIn(“starting”); 

   lcd.begin(); 

    lcd.print(“starting); 

    espSerial.begin(9600); 

    espSerial.PrintIn(“AT+RST”); 

    espSerial.PrintIn(“AT+CWMODE=1”); 
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19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

31 

33 

34 

35 

    espSerial.println("AT+CWJAP=\""+ssid+"\",\""+password+"\""); 

   if (DEBUG) 

   Serial.println("Setup completed"); 

    thingSpeakWrite (t,h); 

   } 

  ……………………………………… 

 Void count1(){ 

currentMillis = millis(); 

counter = (currentMillis – previousMillis); 

 lcd.clear(); 

 lcd.setCursor(0,0); 

 lcd.print("Try to Send"); 

 lcd.setCursor(0,1); 

 lcd.print("time: "); 

 lcd.print(counter); 

 Serial.print("time: "); 

 Serial.println(counter); } 

Pada Tabel 5.11 adalah konfigurasi dari tampilan LCD dan juga fungsi millis 
serial monitor pada bagian pertama kali komunikasi. Fungsi longpreviousmillis 
adalah untuk menyimpan milidetik yang terakhir kali dilakukan loop. Lalu pada 
longinterval adalah variable pengganti delay, unsigned long currentMillis adalah 
jumlah milidetik saat ini. Lalu pada LCD disertakan juga library bawaan LCD. Millis 
akan mencatat waktu terakhir sebelum ESP8266 melakukan eksekusi. Lalu 
kemudian LCD dan serial monitor akan menampilkan informasi berupa tulisan 
starting yang berarti proses konfigurasi dan authentifikasi dimulai. Setelah 
Proses Konfigurasi ESP8266 yang dimulai dari reset hingga pengiriman telah 
selesai dilakukan, maka millis akan menampilkan waktu saat ini berdasarkan 
perhitungan waktu  yang sudah dilakukan saat pertama kali mencatat. Lalu 
kemudian LCD akan menampilkan tulisan konfigurasi pada kursor 0 LCD dan juga 
menampilkan waktu dari millis pada kursor 1 LCD. 
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Tabel 5. 12 Konfigurasi LCD 16X2 dan fungsi millis part 2 

No Source Code 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

  Void loop() 

   { 

    Lcd.clear(); 

    Lcd.setCursor(0.0); 

    lcd.print(“Normal”); 

   lcd.setCursor(0,1); 

    lcd.print(“Standby”); 

 

   ………………………………………….. 

    if (t>1500 && h> 30){ 

    lcd.clear(); 

    showResponse(1000); 

   delay(1000); 

 

   …………………………………………….. 

     currentMillis = millis(); 

     previousMiliis = currentMillis; 

     for (int i=0; i<=2; i++){ 

      currentMillis = millis(); 

      previousMillis = currentMillis; 

 

      ………………………………………….. 

      thingspeakWrite(t,h); 

 

       ………………………………………… 
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26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

       Void count (){ 

       currentMillis = millis 

       lcd.clear(); 

       lcd.setCursor(0,0); 

       lcd.print(“Bahaya”); 

       lcd.setCursor(0,1); 

      lcd.print(‘time: “); 

 

       ………………………………………….. 

       For (int x=0;  x<=15;  x++){ 

        currentMilis = millis(); 

        counter = (currentMillis – previousMillis); 

        serial.print(“time: “); 

       serial.printIn(counter) 

 } 

     ………………………………………… 

Pada Tabel 5.12 merupakan konfigurasi tampilan LCD dan fungsi millis pada 
bagian pembacaan sensor dan juga pengiriman data sensor. Setelah melakukan 
proses konfigurasi ESP8266 yang sudah dijelaskan pada subbab sebelumnya, 
kemudian dilakukan pembacaan data sensor. Pada data sensor yang tidak 
melebihi kadar gas berbahaya, maka LCD akan akan melakukan reset data 
sebelumnya dengan menggunakan script lcd.clear(); dan kemudian akan 
menampilkan informasi berupa tulisan Normal yang terletak pada kursor LCD 0 
LCD, dan juga tulisan Standby pada kursor 1 LCD. Kemudian apabila data sensor 
mengalami perubahan berupa kadar gas berbahaya, maka LCD kembali mereset 
data sebelumnya kemudian millis mencatat waktu terakhir sebelum melakukan 
komunikasi pengiriman. Setelah pengiriman dilakukan, millis akan menampilkan 
waktu saat ini berdasarkan waktu yang didapat dari millis sebelumnya serta LCD 
menampilkan waktu dari millis saat ini. Pada saat counter pengiriman sebanyak 3 
kali dilakukan, millis juga akan ditampilkan pada serial monitor Arduino. 
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5.5.2.4 Konfigurasi Thingspeak 
Thingspeak adalah sebuah web yang berbasis IoT yang dapat menganalisis 

dan memvisualisasikan data menjadi bentuk grafik dan dapat digunakan untuk 
memonitor suatu perangkat IoT menggunakan sebuah smarthphone, laptop, 
maupun tablet. Karena transmisi dilakukan melalui internet maka user dapat 
memonitor suatu perangkat IoT dimana saja dan kapan saja asalkan sama-sama 
terhubung dengan jaringan internet.  

Untuk menggunakan Thingspeak, hal pertama yang harus dilakukan adalah 
dengan melakukan registrasi pada web Thingspeak. lalu membuat sebuah 
channel yang nantinya digunakan untuk memonitoring. Pada masing-masing 
channel memiliki sebuah konfigurasi tersendiri sehingga dapat dengan mudah 
apabila ingin mengatur channel. Tahap yang harus dilakukan untuk membuat 
sebuah channel adalah sebagai berikut. 

 
1. pertama harus membuka web http://www.thingspeak.com kemudian 

melakukan pendaftaran pada tab “Sign Up”. 

 

Gambar 5. 7 Tampilan home Thingspeak 

Pada Gambar 5.7 adalah Tampilan awal home Thingspeak. Pada tab terdapat 
tombol untuk melakukan registrasi yaitu pada tab “sign up”.  
 

2. Kemudian pada menu “sign up” diharuskan untuk mengisi “Email”, “User ID”, 
“Password”, “Location”, “Name” yang sudah disiapkan sebelumnya. Untuk 
location menyesuaikan dengan wilayah masing-masing. Kemudian klik pada 
tombol create account untuk melanjutkan ke langkah selanjutnya. 
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Gambar 5. 8 Tampilan registrasi Thingspeak 

Pada Gambar 5.8 adalah proses Sign up yaitu adalah mengisikan data pada 
Thingspeak dengan memasukkan “Email”, “Password”, “User ID”.  Untuk 
“Location” harus diisi karena Thingspeak tidak dikhususkan untuk satu 
Negara saja, namu terhubung ke seluruh dunia. Sedangkan “Name” dapat 
diisi dengan nama user maupun nama yang diinginkan. 

3.  Setelah proses “Sign Up” berhasil, akan muncul beberapa tampilan list 
channel. Karena akun masih baru dan belum memiliki channel apapun, maka 
harus dibuat sebuah channel baru untuk menampung data dengan menekan 
tombol “New Channel”. 

 

Gambar 5. 9 Tampilan penambahan channel baru Thingspeak 

Pada Gambar 5.9 adalah tampilan My Channel yang digunakan untuk 
mendaftarkan sebuah saluran baru dan berfungsi untuk membuat sebuah 
projek yang nantinya dapat menampilkan data dalam bentuk grafik. 
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4. Pada tab “Name” diisikan dengan nama yang ingin digunakan pada channel, 
pada tab “Description” diisikan untuk pendesrikpsian channel, field 1 sampai 
field 8 merupakan nama field yang akan ditampilkan pada channel. Pada tab 
Field ini tersedia sebanyak 8 tab, pada penelitian ini menggunakan dua field. 
Pada konfigurasi New Channel, ketiga data ini adalah informasi minimal dari 
sebuah channel. Apabila ingin menambah informasi pada channel maka cukup 
dengan mengisi beberapa field yang ada seperti “Metadata” untuk 
menginformasikan tentang data pada channel termasuk JSON, XML, ataupun 
CSV Data, “Tags” untuk memudahkan pencarian channel oleh publik, “Show 
Location” terdapat latitude dan longtitude. Apabila field sudah terisi, maka 
channel harus disimpan.  

 

Gambar 5. 10 Konfigurasi channel baru 

5. Ketika channel selesai dibuat maka akan muncul tampilan seperti gambar 5.10 
terdapat dua field chart yang terdiri dari amonia dan metana yang sudah 
dibuat pada tahap sebelumnya tetapi masih belum terdapat input datanya. 

 

Gambar 5. 11 Tampilan channel Thingspeak 
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6. Setelah proses pendaftaran selesai dilakukan, maka harus menuju tab API Keys 
untuk mendapatkan key berupa unique number dari Write API key yang 
nantinya digunakan untuk dapat melakukan pengiriman data pada channel 
yang sudah dibuat sebelumnya. 

 

 

Gambar 5. 12 Tampilan channel Thingspeak 
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BAB 6 PENGUJIAN 

Bab ini membahas tentang tahapan-tahapan yang akan dilakukan selama 
pengujian.  Pengujian yang dilakukan tujuan pengujian, prosedur pengujian, serta  
proses pengujian. Dari tahapan tersebut nantinya dapat diambil analisis yang 
sudah dilakukan pada pengujian. 

6.1 Pengujian Konektivitas ESP8266 
Pada pengujian Konektivitas ESP8266 ini dilakukan tahapan diantaranya. 

6.1.1 Tujuan Pengujian 
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui apakah ESP8266 dapat terhubung ke 

sebuah jaringan internet dan dapat mengirimkan data yang sudah diolah oleh 
mikrokontroler.   

6.1.2 Prosedur Pengujian 
Pada pengujian ini adalah melakukan sebuah konfigurasi ESP8266 pada 

program Arduino sehingga dapat terhubung ke Access Point  yang sudah 
ditentukan serta dapat mengirimkan data. 

6.1.3 Pelaksanaan Pengujian 
Tahapan pengujian yang harus dilakukan pertama kali adalah menyalakan 

alat monitoring , kemudian menunggu beberapa detik sampai muncul tampilan 
yang menunjukkan bahwa ESP8266 dapat terhubung ke jaringan internet dan 
juga dapat bergabung ke Access Point serta dapat melakukan mode sleep. 
Apabila poin-poin tersebut sudah terpenuhi, maka dapat dikatakan ESP8266 
sudah berhasil dikonfigurasi.  Script void setup ESP8266 disajikan pada Tabel 6.1. 

Tabel 6. 1 Void setup ESP8266 

No Source Code 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

SoftwareSerial espSerial =  SoftwareSerial(2,3);      

String apiKey = "N93DHZ0RS40XB2BK";               

String ssid="mnarifinn";      // Wifi network SSID 

String password ="mnarificc";      // Wifi network password 

Void setup (){ 

esp8266.begin(9600); // Set baudrate ke 9600 

espSerial.println("AT+RST");   // Reset modul wifi 

espSerial.println("AT+CWMODE=1");    // set esp8266 sebagai klien 

espSerial.println("AT+CWJAP=\""+ssid+"\",\""+password+"\""); // join AP 

Serial.println("Setup completed"); 
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11 

12 

13 

14 

String cmd = "AT+CIPSTART=\"TCP\",\"";    // Memulai komunikasi TCP 

cmd = "AT+CIPSEND="; // mengirim data  

espSerial.println("AT+CIPCLOSE"); // Mengakhiri komunikasi TCP 

espSerial.println("AT+GSLP=600000"); // Sleep mode ESP 

 

Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai baris program akan dijelaskan pada 
sub bab berikut. 

1.  Baris ke (1) adalah pengaturan pin 2 dan pin 3 yang bertujuan untuk dapat 
terhungung secara serial dengan ESP8266 pada pin tx dan rx milik ESP8266. 

2.  Baris ke (2) adalah StringapiKey, yaitu adalah sebuah kode atau serial 
number yang telah didapatkan pada saat pertama kali melakukan registrasi 
pada web Thingspeak. Penggunaan apiKey bertujuan agar dapat membaca 
data yang dikirimkan ESP8266. 

3.  Baris ke (3) adalah untuk koneksi ke Access Point dengan nama SSID 
mnarifinn. 

4.  Baris ke (4) adalah password dari SSID yaitu mnarificc. 

5.  Baris ke (5) adalah void setup. 

6. Baris ke (6) adalah serial baudrate dari ESP8266 di set ke 9600. 

7. Baris ke (7) adalah reset modul pada ESP8266. 

8. Baris ke (8) adalah mengubah mode wifi ke mode 1. 

9. Baris ke (9) adalah melakukan koneksi pada ESP8266 dengan bergabung ke 
SSID yang sudah ditentukan pada sebelumnya. 

10.  Baris ke (10) adalah ketika semua proses sudah berhasil dilakukan, maka 
serial monitor akan menginformasikan bahwa ESP8266 sudah selesai 
terkonfigurasi. 

11. Baris ke (11) adalah memulai melakukan komunikasi dengan web 
Thingspeak. 

12.  Baris ke (12) adalah melakukan pengiriman data yang sudah dipeloreh dari 
arduino   menuju web Thingspeak. 

13. Baris ke (13) adalah mengakhiri komunikasi. 

14. Baris ke (14) adalah melakukan Sleep Mode pada ESP8266 dengan waktu 
yang sudah ditentukan sebelumnya. Waktu Sleep Mode yang digunakan 
pada penelitian ini adalah 10 menit. 
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6.1.4 Hasil Pengujian dan Analisis 
Hasil dari pengujian dapat dilihat pada Gambar 6.1. 

 

Gambar 6. 1 Proses authentifikasi ESP8266 

Dari Gambar 6.1 diketahui bahwa ESP8266 dapat melakukan reset modul 
pada saat pertama kali dihidupkan, dengan munculnya respone AT+RST dan juga 
sudah terhubung pada Access Point yang sudah ditentukan yaitu SSID mnarifinn, 
yaitu dengan munculnya informasi perintah AT Command dan respone dari 
perintah AT+CWJAP=”mnarifinn”,”mnarificc” yang merupakan nama SSID dan 
Password SSID dan menghasilkan respon setup complete yang menunjukkan 
bahwa ESP8266 sudah terkonfigurasi. Tahap selanjutnya adalah sensor 
melakukan sleep mode, ditunjukkan dengan respone berupa Setup SLEEP MODE. 

Pada tahap pengiriman pada Thingspeak juga telah berhasil dilakukan, 
dengan munculnya beberapa informasi dari perintah AT Command dan respone 
berupa AT+CIPSTART=”TCP”,”184.106.153.149”,80. Sedangkan pada proses 
pengiriman juga memunculkan informasi dari perintah AT Command dan 
Respone berupa AT+CIPSEND=68 dan juga informasi dari apiKey maupun data 
sensor. 
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6.2 Pengujian Fungsionalitas Sensor 
Pada pengujian fungsionalitas sensor ini dilakukan tahapan diantaranya. 

6.2.1 Tujuan Pengujian 
Tujuan dari pengujian fungsionalitas sensor adalah mengetahui apakah 

sensor dapat mendeteksi adanya gas serta dapat membaca nilai dari sensor 
tersebut. 

6.2.2 Prosedur Pengujian 
Karena sistem hanya berfokus pada monitoring kadar gas berbahaya maka 

metode tercepat untuk mengetahui sensor dapat membaca nilai kadar gas 
adalah dengan menggunakan cairan amonia dan gas korek api. Sehingga ketika 
alat sudah diaplikasikan pada kandang ayam asli, maka alat sudah siap 
digunakan.   

6.2.3 Pelaksanaan Pengujian 
Pada tahap pengujian ini adalah melakukan pembacaan sensor pada keadaan 

idle. Selama idle hal yang harus diperhatikan adalah sensor terus mendapatkan 
pembaruan data. Apabila sensor terus mendapatkan pembaruan data, dapat 
dikatakan bahwa sensor bekerja dengan baik. Script pembacaan sensor MQ-135 
dan MQ-4 pada void loop disajikan pada Tabel 6.2 dan Tabel 6.3. 
Tabel 6. 2 Pembacaan sensor MQ-135 dan MQ-4 pada void loop 

No Source Code 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

const int MQ4   = A0; 

const int MQ135 = A1; 

int A = analogRead(MQ4); 

int B = analogRead(MQ135); 

void setup() { 

  Serial.begin(9600); 

} 

void loop() { 

int t = map(A, 0, 1023, 200 , 10000); 

int h = map(B, 0, 1023, 10  , 300 ); 

Berikut penjelasan lebih lanjut untuk baris program pada Tabel 6.2 sampai 6.3. 

1. Baris 1 dan 2 memerintahkan pembacaan sensor pada pada pin A0 dan 
A1. 

2. Baris 3 dan 4 menyimpan data sensor MQ 4 kedalam variabel A dan data 
sensor MQ 135 ke dalam variabel B. 

3. Baris 9 dan 10 adalah int t digunakan untuk menyimpan map data sensor 
MQ 4 dan int h digunakan untuk menyimpan map data sensor MQ 135. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

Tabel 6. 3 Menampilkan hasil pembacaan sensor 

No Source Code 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Serial.println("---------------------"); 

Serial.println("---------------------"); 

Serial.print("MQ4   = "); 

Serial.println(t ); 

Serial.print("MQ135 = "); 

Serial.println(h); 

delay (1000); 

1. Baris 3 dan 4 melakukan serial print pada serial monitor dan menginfokan 
nilai dari sensor MQ 4 yang sudah didapat pada mapping data sensor. 

2. Baris 5 dan 6 melakukan serial print pada serial monitor dan menginfokan 
nilai dari sensor MQ 135 yang sudah didapat pada mapping data sensor. 

3. Baris 7 merupakan delay pada setiap void loop sensor. 

6.2.4 Hasil Pengujian dan Analisis 

Hasil pengujian sensor dapat dilihat pada Gambar 6.2. 

 

Gambar 6. 2 Hasil pengujian sensor 
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Pada Gambar 6.2 menunjukkan bahwa setiap detik sensor terus memberikan 
pembaruan data, sensor terus memberikan respon hasil dari nilai MQ 4 dan MQ 
135. Dari pengujian tersebut terlihat bahwa nilai dari sensor terus berubah-ubah 
seiring berjalannya waktu. Adapun hasil pengambilan data sensor dapat dilihat 
pada Tabel 6.4. 

Tabel 6. 4 Pengambilan data sensor 

Data Ke MQ 4 (PPM) MQ 135 (PPM) 

1 621 14 

2 602 14 

3 602 14 

4 611 14 

5 602 14 

6 611 14 

7 611 14 

8 602 15 

9 592 14 

10 592 14 

11 583 14 

12 592 13 

13 583 13 

14 583 13 

15 573 14 

16 573 13 

17 564 13 

18 573 13 

19 573 13 

20 573 13 

 

Pada Tabel 6.4 diketahui bahwa data yang diambil oleh sensor MQ 4 lebih 
tinggi dari sensor MQ 135. Hal tersebut karena konsentrasi pada gas metana 
(MQ4) berada pada kisaran 500 ppm sedangkan amonia (MQ135) berada pada 
kisaran 10 ppm. Data sensor akan berubah tergantung dari tempat pengambilan 
data. 
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6.3 Pengujian total Delay 
Pada pengujian total delay ini dilakukan tahapan diantaranya. 

6.3.1 Tujuan Pengujian 
Tujuan utama pengujian total delay adalah untuk mengetahui berapa total 

waktu yang dibutuhkan dari mulai pengiriman data sensor hingga data diterima 
pada web Thingspeak. Dari pengujian ini akan didapatkan hasil yang nantinya 
untuk mengetahui waktu dari pengiriman menggunakan protokol HTTP dan juga 
berapa banyak data yang dapat ditampilkan Thingspeak. 

6.3.2 Prosedur Pengujian 
Pada tahap pengujian ini pertama kali membuka situs Thingspeak terlebih 

dahulu, kemudian menyalakan alat monitoring. Pengujian yang dilakukan adalah 
dengan memberikan zat uap berupa gas dari korek api  dan gas dari cairan 
amonia pada kedua sensor. Karena sistem hanya berfokus pada pengiriman 
kadar gas berbahaya ke Thingspeak, maka metode tercepat untuk mengetahui 
sensor dapat membaca dan mengirim nilai kadar gas adalah dengan 
menggunakan cairan amonia dan gas dari korek api. Diharapkan nantinya ketika 
alat sudah diaplikasikan pada kandang ayam asli, maka alat sudah siap 
digunakan.  Karena ketika dilakukan pengujian pada kandang ayam asli, data 
kadar gas amonia dan metana masih berada dibawah ambang batas yang 
ditentukan, sehingga tidak dapat mengetahui apakah data sensor dapat terkirim 
ke Thingspeak. Banyak faktor yang mempengaruhi kadar gas berbahaya pada 
kandang masih berada dibawah amabang batas diantaranya adalah  manajemen 
kandang yang bagus, kebersihan kandang yang baik, ventilasi bekerja dengan 
lancar, populasi ayam dalam kandang tidak melebihi batas.  Ketika terjadi 
perubahan kadar gas dari normal ke bahaya, maka secara otomatis data gas 
berbahaya tersebut dikirim ke Thingspeak. Pengujian ini adalah menghitung total 
waktu yang dibutuhkan dari mulai pengiriman data sensor pada serial monitor 
arduino hingga menampilkan data dalam bentuk grafik di Thingspeak. Sehingga 
nantinya diketahui total delay yang diperoleh dari perhitungan antara waktu 
pengiriman sampai waktu terima pada web Thingspeak. 

6.3.3 Pelaksanaan Pengujian 
Pengujian ini dilakukan dengan melihat serta menghitung waktu yang tertera 

pada serial monitor Arduino antara lain waktu eksekusi dan waktu pengiriman. 
Pengujian ini dilakukan sebanyak 2 kali. Pengujian yang dilakukan adalah dengan 
memberikan zat uap berupa gas dari korek api  dan gas dari cairan amonia pada 
kedua sensor. Karena sistem hanya berfokus pada pengiriman kadar gas 
berbahaya ke Thingspeak, maka metode tercepat untuk mengetahui sensor 
dapat membaca dan mengirim nilai kadar gas adalah dengan menggunakan 
cairan amonia dan gas dari korek api 
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6.3.4 Hasil Pengujian dan Analisis 

Berikut ini adalah Hasil dari perhitungan delay yang disajikan pada Tabel 6.5. 

Tabel 6. 5 Pengujian 1 

13-02-2018 UTC+07:00 

 

No 

 

Waktu Kirim  
Eksekusi 

(milisekon) 
Pengiriman 
(milisekon) 

Waktu 
Terima 

(Thingspeak) 

Total 
Delay 

(sekon) 

1 10:26:49 1621 13003 10:27:04 14.624 

2 10:32:55 1640 10004 10:33:07 11.644 

3 10:36:33 1475 13004 10:36:48 14.479 

4 10:42:11 1659 9003 10:42:22 10.662 

5 10:48:44 1684 15004 10:49:01 16.687 

6 10:54:08 1624 11003 10:54:21 12.627 

7 10:58:28 1577 16005 10:58:46 17.582 

8 11:02:43 1638 8003 11:02:53 9.641 

9 11:06:23 2166 3000 11:06:28 5.166 

10 11:09:33 1603 13003 11:09:48 14.606 

11 11:14:48 2163 6000 11:14:56 8.163 

12 11:19:00 1575 15004 11:19:17 16.572 

13 11:24:10 1568 9002 11:24:21 10.570 

14 11:31:19 1605 13004 11:31:34 14.609 

15 11:36:36 1603 12004 11:36:50 13.607 

16 11:39:55 1618 10002 11:40:07 11.620 

17 11:46:01 1641 15005 11:46:18 16.646 

18 11:49:07 1661 11003 11:49:20 12.664 

19 11:52:09 1577 10002 11:52:21 11.579 

20 11:55:56 1649 9003 11:56:07 10.652 

Total rata-rata 33347                              254,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

Pada Tabel 6.5 hasil pengujian ke-1 didapatkan rata-rata waktu eksekusi dari 
input sampai ke modul wifi ESP8266 adalah 33.347/20 = 1,667 detik, sedangkan 
waktu pengiriman data hingga tampil pada Thingspeak adalah 254,4/20 = 12,72 
detik. Hasil pengambilan data gas berbahaya pengujian 1 disajikan pada tabel 
6.6. 

Tabel 6. 6 Pengambilan data gas berbahaya dari pengujian 1 

13-02-2018 UTC+07:00 

Data Ke MQ 135 (PPM) MQ 4 (PPM) 

1 63 1483 

2 78 2048 

3 41 1550 

4 74 2096 

5 49 1926 

6 67 2048 

7 65 1991 

8 59 1589 

9 62 1914 

10 34 1799 

11 42 1531 

12 66 1656 

13 65 1742 

14 68 1828 

15 65 1790 

16 60 1828 

17 47 1646 

18 32 1407 

19 66 1646 

20 37 2307 

Pada Tabel 6.6 diketahui bahwa data yang dikirimkan hanya data gas yang 
berbahaya yaitu ketika kadar gas ammonia dan metana berada diatas ambang 
batas yang ditentukan. 
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Pada pengujian ke 1 ini dilakukan percobaan pengiriman data sebanyak 20 
kali dan menghasilkan total delay antara 5-17 detik. Pada bagian eksekusi 
program apabila dirata-rata total selisih waktu yang didapatkan selama 
pengujian adalah 33,347ms/20 = 1.667 detik. Pada bagian pengiriman sampai 
menampilkan bagian hasil output mendapat hasil yang berbeda-beda yaitu 
pengiriman tercepat adalah 3 detik, sedangkan pengiriman terlama adalah 15 
detik. Pada total delay keseluruhan yang didapatkan dari hasil penjumlahan 
waktu eksekusi program dan pengiriman data apabila ditotal maka didapatkan 
hasil 254,4 detik/20 = 12,72 detik. Hasil penyimpanan data pada Thingspeak 
dapat dilihat pada Gambar 6.3.  

 

Gambar 6. 3 Pengujian Thingspeak 1 

Pada Gambar 6.3 terdapat 2 buah grafik, grafik di kiri adalah grafik metana 
dan grafik yang di kanan adalah amonia. 

Tabel 6. 7 Pengujian 2 

Berikut ini adalah Hasil dari perhitungan delay yang disajikan pada Tabel 6.7. 

13-02-2018 UTC+07:00 

No Waktu Kirim  Eksekusi 
(milisekon) 

Pengiriman 
(milisekon) 

Waktu 
Terima 

(Thingspeak) 

Total 
Delay 

(second) 

1 13:14:36 1477 7001 13:14:44 8.478 

2 13:19:21 1613 10003 13:19:33 11.616 

3 13:23:22 1493 7001 13:23:30 8.494 

4 13:26:23 1602 5001 13:26:30 6.603 

5 13:29:40 1637 4002 13:29:46 5.639 

6 13:32:50 1636 7002 13:32:59 8.638 

7 13:36:13 1626 10002 13:36:25 11.628 

8 13:40:35 1663 7001 13:40:44 8.664 
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9 13:44:47 1639 10003 13:44:59 11.642 

10 13:47:57 1638 11004 13:48:10 12.642 

11 13:51:13 1640 18005 13:51:33 19.645 

12 13:55:06 1637 7002 13:55:15 8.639 

13 13:59:31 1605 9002 13:59:42 10.607 

14 14:08:43 1663 18006 14:09:03 19.669 

15 14:12:16 1627 17005 14:12:35 18.632 

16 14:17:04 1636 8002 14:17:14 9.638 

17 14:20:08 2110 8002 14:20:18 10.112 

18 14:24:11 1637 9002 14:24:11 10.639 

19 14:32:28 2061 7001 14:32:37 9.062 

20 14:35:24 1602 13003 14:35:39 14.605 

Total rata-rata 33242                              225,292 

Pada Tabel 6.7 hasil pengujian ke-2 didapatkan rata-rata waktu eksekusi dari 
input sampai ke modul wifi ESP8266 adalah 33.242/20 = 1,662 detik, sedangkan 
waktu pengiriman data hingga tampil pada Thingspeak adalah 225,2/20 = 11,26 
detik. Hasil pengambilan data gas berbahaya pengujian 1 disajikan pada tabel 
6.8. 

Tabel 6. 8 Pengambilan data gas berbahaya dari pengujian 2 

13-02-2018 UTC+07:00 

Data Ke MQ 135 (PPM) MQ 4 (PPM) 

1 46 1771 

2 45 1723 

3 45 1981 

4 43 1933 

5 61 1713 

6 46 2128 

7 43 1493 

8 46 1694 

9 56 1905 
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10 65 1818 

11 41 1742 

12 48 2470 

13 30 1435 

14 47 1742 

15 63 1751 

16 31 2278 

17 30 1943 

18 62 1886 

19 47 1992 

20 52 1483 

Pada Tabel 6.8 diketahui bahwa data yang dikirimkan hanya data gas yang 
berbahaya yaitu ketika kadar gas ammonia dan metana berada diatas ambang 
batas yang ditentukan. 

Pada pengujian ke 2 ini dilakukan percobaan pengiriman data sebanyak 20 
kali dan menghasilkan total delay antara 5-19 detik. Pada bagian eksekusi 
program apabila dirata-rata total selisih waktu yang didapatkan selama 
pengujian adalah 33,242ms/20 = 1.662 detik. Pada bagian pengiriman sampai 
menampilkan bagian hasil output mendapat hasil yang berbeda-beda yaitu 
pengiriman tercepat adalah 4 detik, sedangkan pengiriman terlama adalah 18 
detik. Pada total delay keseluruhan yang didapatkan dari hasil penjumlahan 
waktu eksekusi program dan pengiriman data apabila ditotal maka didapatkan 
hasil 225,2 detik/20 = 11,26 detik. Hasil penyimpanan data pada Thingspeak 
dapat dilihat pada Gambar 6.4.  

 

Gambar 6. 4 Pengujian Thingspeak 2 
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6.4 Analisis 
Dari hasil pengujian yang sudah dilakukan sebanayak 2 kali, didapatkan rata-

rata selisih waktu eksekusi program sebesar 1,667 detik dan 1,662 detik. 
Sedangkan lama waktu pengiriman hingga tampil pada web Thingspeak adalah 
antara 5 hingga 19 detik dan apabila di total rata – ratanya maka didapatkan hasil 
12,72 detik pada pengujian 1 dan 11,26 detik pada pengujian 2. Dari pengujian 
tersebut diketahui bahwa waktu kirim menggunakan protokol HTTP dapat 
berubah-ubah, karena terdapat aspek-aspek yang dapat mempengaruhi waktu 
pengiriman seperti kendala koneksi internet, kondisi server pada Thingspeak, 
ataupun besarnya bandwith yang terpakai. 
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BAB 7 PENUTUP 

Bab ini membahas tentang kesimpulan dari penelitian dan pengujian yang 
sudah dilakukan. Serta memberikan saran yang dapat digunakan untuk penelitian 
selanjutnya. 

7.1 Kesimpulan 
Dari pengujian yang sudah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut. 
 

1.  Perancangan sistem monitoring gas berbahaya pada peternakan ayam 
dengan menggunakan protokol HTTP dan ESP8266 dapat dirancang 
menggunakan sensor MQ 135 sebagai pendeteksi gas amonia dan MQ 4 
sebagai pendeteksi gas metana serta web berbasis IoT Thingspeak untuk 
menampilkan hasil output sensor. Perancangan sistem yang sudah di buat 
dapat dikatakan bekerja dengan baik karena data pada kedua sensor 
dapat terkirim ke web Thingspeak dan menampilkan visualisasi grafik, 
serta mode sleep dapat berjalan dengan baik. Untuk pengiriman datanya 
sendiri dapat dilakukan setiap 15 detik sekali, hal tersebut karena pada 
web Thingspeak dapat mengupdate data setiap 15 detik sekali. Namun 
secara keseluruhan hal tersebut sudah sesuai dengan apa yang 
diharapkan penulis. 

2. Implementasi sistem monitoring gas berbahaya pada peternakan ayam 
dengan menggunakan protokol HTTP dan ESP8266 dapat dilakukan 
dengan melakukan pengujian dari gas korek api dan gas dari cairan 
amonia sebagai representasi dari kadar gas berbahaya pada kandang 
ayam serta web berbasis IoT Thingspeak untuk menampilkan hasil output 
sensor. Sehingga nantinya ketika sistem sudah diaplikasikan pada 
kandang ayam yang asli, sistem sudah dapat langsung digunakan. 

3. Hasil dari pengujian yang sudah dilakukan adalah semua perancangan 
yang sudah dibuat dapat berjalan baik, mulai dari fungsionalitas sensor, 
konektivitas ESP8266 hingga hasil pada output sistem monitoring. Dari 
dua kali pengujian, total waktu yang dibutuhkan mulai mengirim data dari 
Arduino hingga menampilkan data pada web Thingspeak adalah antara 5-
19 detik. Apabila dirata-rata didapatkan selisih waktu antara lain 12,72 
detik pada pengujian 1 dan 11,26 detik pada pengujian 2. Dari pengujian 
tersebut diketahui bahwa waktu kirim menggunakan protokol HTTP dapat 
berubah-ubah, karena terdapat aspek-aspek yang dapat mempengaruhi 
waktu pengiriman seperti kendala koneksi internet, besarnya bandwith 
yang terpakai, kondisi server Thingspeak, tingginya upstream dan 
downstream pada jaringan. 
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7.2 Saran 
Ada beberapa saran untuk para peneliti yang ingin melakukan 

pengembangan pada penelitian ini, sarannya sebagai berikut: 
 

1. meneliti dan mencari refrensi tentang web berbasis IoT yang dapat 
melakukan update data sensor dalam bentuk grafik yang lebih cepat. 
Karena update data pada web berbasis IoT Thingspeak dapat dilakukan 
setiap 15 detik sekali. 

2. Pada traffic upstream dan downstream internet terlalu tinggi, ESP8266 
tidak dapat bekerja secara maksimal sehingga mengurangi performa 
pengiriman ESP8266. 

3. Menambahkan otomatisasi pada Monitoring Kadar gas berbahaya pada 
kandang ayam seperti penyemprotan zat netralisir secara otomatis yang 
berguna untuk mengurangi kadar gas berbahaya pada kandang ayam. 

4. Meneliti dan mencari refrensi lebih dalam tentang sleep mode yang dapat 
digunakan pada sisi pengiriman, sehingga pada kemudian hari tidak perlu 
melakukan counter pada saat mode pengiriman berlangsung. 

5. Menambahkan penghitung waktu yang tersinkron langsung pada server 
waktu Thingspeak, sehingga tidak perlu lagi menghitung secara manual 
dari Serial monitor maupun LCD. 
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