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BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Madu merupakan salah satu produk hasil hutan bukan kayu yang menjadi 

produk unggulan di sektor kehutanan. Total daratan Indonesia mencapai 

±187.918.37 juta ha dengan area perhutanan 96.490.8 juta ha (51,53%), maka 

Indonesia mempunyai sumber daya alam lahan yang sangat luas untuk 

pengembangan industri madu. Keadaan alam Indonesia sangat cocok untuk usaha 

peternakan lebah karena kaya akan ragam tanaman berbunga, sedikitnya terdapat 

115 tanaman yang dapat menjadi sumber nektar di negeri ini. Kenyataan ini 

memungkinkan produksi madu di Indonesia terjadi sepanjang tahun [1]. Jika 

ditinjau dari segi ekonomi, madu merupakan produk yang memiliki potensi besar 

sebagai peluang usaha karena harga jual madu di Indonesia cukup tinggi [2]. 

Dengan potensi yang telah dipaparkan di atas, Indonesia berpotensi menjadi 

negara industri perlebahan paling unggul di dunia. Akan tetapi, potensi tersebut 

belum dimanfaatkan secara baik. Menurut data statistik Dirjen BPDASPS tahun 

2013, produksi madu Indonesia baru mencapai sekitar 2.000 ton/tahun, ini terbilang 

rendah sementara potensi pasar dalam negeri sangat besar. Dengan total jumlah 

penduduk sekitar 250 juta jiwa dan asumsi konsumsi perkapita madu di Indonesia 

sebesar 30 gram / tahun paling tidak kita membutuhkan madu sebesar 7.500 ton per 

tahun [1]. 

Salah satu penyebab utama rendahnya produksi dan kualitas madu di 

Indonesia yaitu masih rendahnya tingkat penguasaan teknologi budidaya lebah 

madu. Peternak lebah madu memiliki suatu kendala, yaitu ketika memanen madu, 

peternak lebah masih menggunakan cara tradisional. Dengan cara menggunakan 

baju perlindungan sengatan lebah, penutup sarang dibuka untuk membuka bingkai 

berisi madu. Sarangnya diasapi untuk mengalihkan koloni lebah. Tak jarang Blower  

digunakan untuk menghilangkan lebah dari bingkai. Bingkai dilepas dari sarang 

dan diangkut ke pusat pemerasan madu. Sel-sel dalam bingkai harus dibuka dengan 

cara melepas tutup lilin dengan menggunakan garpu ataupun pisau. Setelah itu 

bingkai sarang dipintal untuk mengeluarkan madu dari sel sarang dengan cara 

sentrifugal. Setelah madu diperas, rangka dibawa kembali ke sarang atau mengganti 
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dengan bingkai yang baru. Diperkirakan bahwa langkah-langkah tersebut memakan 

waktu sekitar 90 persen waktu peternak lebah yang dibutuhkan hanya untuk 

memanen madu dari sarangnya. Metode ini dinilai sangat merepotkan dan tidak 

efisien sehingga membuat masyarakat ragu untuk memulai membudidayakan 

lebah. Oleh karena itu, untuk menjaga kesinambungan budidaya lebah madu, maka 

perlu diciptakan terobosan teknologi modern dalam peternakan lebah madu di 

Indonesia [3]. 

Perkembangan teknologi dalam kurun waktu singkat telah mengalami 

kemajuan yang sangat pesat, seperti halnya teknologi yang akhir-akhir ini sedang 

dikembangkan keberbagai bidang aspek kehidupan yaitu Internet of Things (IOT). 

Internet of Things merupakan sebuah konsep yang bertujuan untuk memperluas 

manfaat dari konektivitas internet yang tersambung secara terus-menerus. Adapun 

kemampuan seperti berbagi data, remote control, dan sebagainya, termasuk juga 

pada benda di dunia nyata. Contohnya bahan pangan, elektronik, koleksi, peralatan 

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

global melalui sensor yang tertanam dan selalu aktif. Menurut hasil penelitian dari 

Juniper Research terdapat pertumbuhan perangkat IoT 3 kalilipat antara tahun 2016 

s/d 2021. Menurut hasil penelitian ini perkiraan jumlah peralatan IoT yang 

terhubung ke internet baik itu device, sensor maupun aktuator diperkirakan 

mencapai lebih dari 46 billion sampai dengan tahun 2021[4].  

IoT (Internet of Things) semakin berkembang seiring dengan perkembangan 

mikrokontroller, Mikrokontroller arduino adalah salah satu contoh perkembangan 

teknologi sebagai kontrol sebuah otomasi pada sistem IoT dengan penambahan 

beberapa perangkat seperti sensor, server, pc ataupun smartphone dan modul gsm 

sebagai pengoneksi antar perangkatnya. Dan modul yang berbasiskan Ethernet 

maupun Wi-Fi semakin banyak dan beragam dimulai dari Wiznet, Ethernet shield 

hingga yang terbaru adalah wifi module yang dikenal dengan ESP8266. Teknologi 

internet of things ini pada dasarnya dibuat dan dikembangkan oleh manusia untuk 

mempermudah setiap pekerjaan dan urusan dalam berbagai aspek bidang 

kehidupan. Salah satunya dapat diterapkan dalam bidang perternakan, terutama 

bagi negara-negara yang memiliki potensi besar pada produksi peternakan. Sebagai 

contoh peranan internet of things dalam bidang peternakan khusunya peternakan 
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lebah madu ini yaitu merubah sistem kerja proses pemanenan madu yang masih 

manual menjadi otomatis dan lebih efisien. Oleh karena hal tersebut IoT disini akan 

digunakan untuk mengubah sistem-sistem konvesional yang masih manual menjadi 

sebuah sistem yang bekerja secara otomatis dan efisien yang terhubung ke suatu 

jaringan [5].  

Berkaca dari pesatnya perkembangan teknologi modern, budidaya lebah 

madu dapat dipermudah dengan diciptakannya teknologi yang tepat guna sehingga 

metode tradisional yang dinilai tidak efisien dan sangat merepotkan dapat 

ditinggalkan. Merujuk pada penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh 

penulis untuk program kreatifitas mahasiswa yang diadakan oleh Kementerian 

Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia pada tahun 2017 yang 

berjudul Honeycombic Sarang Lebah Sintetis Sebagai Pemanen Madu Otomatis 

Berbasis Arduino Uno, lebah ternyata dapat beradaptasi terhadap sarang buatan. 

Sarang tersebut terbuat dari plastik yang menyerupai sarang lebah alami dan 

ditambah sebuah sistem dengan mikrokontroler sehingga menghasilkan satu paket 

teknologi otomasi pemanen madu yang dapat mengalirkan madu tanpa perlu 

membongkar sarang lebah melalui perantara SMS handphone seluler sehingga 

proses pemanenan madu dapat dilakukan dengan mudah dan aman terhadap 

sengatan lebah. Walaupun pada aplikasinya, teknologi Honeycombic masih 

memiliki beberapa kelemahan yaitu belum adanya notifikasi otomatis melalui 

tampilan aplikasi smartphone kepada peternak lebah jika masa panen madu telah 

sampai pada waktu ideal sehingga peternak perlu mengecek data produksi madu 

berkala melalui SMS, belum adanya informasi suhu dan kelembaban disekitar 

sarang melalui tampilan aplikasi smartphone kepada peternak lebah, sehingga 

peternak lebah tidak mengetahui waktu pemanenan yang efisien dan lebih cepat 

dengan tingkatan suhu dan kelembaban yang ideal, dan belum adanya informasi 

hasil madu yang telah dipanen melalui tampilan aplikasi smartphone kepada 

peternak lebah jika ingin mengetahui hasil panen sebelumnya, sehingga peternak 

lebah perlu mengecek data hasil produksi secara manual. Walaupun begitu, 

teknologi ini dapat menjadi dasar teori inovasi teknologi sarang lebah sehingga 

menghasilkan produk teknologi sarang lebah yang lebih baik dari teknologi yang 

sudah ada [8]. 
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Adapun inovasi teknologi yang hendak diterapkembangkan adalah berupa  

otomasi sarang lebah elektronik yang mampu memanen madu secara otomatis 

berbasis Internet of Things terintegrasi aplikasi smartphone yang akan dipadukan 

dengan sistem mekanik seperti motor DC, sensor berat, sensor suhu, Arduino Uno, 

modul wifi/GSM sebagai komponen interface pada aplikasi smartphone dan tenaga 

surya sebagai pemasok energi listrik untuk kebutuhan komersial bagi peternak 

lebah seperti monitoring produksi madu secara real time, monitoring suhu dan 

kelembaban disekitar sarang secara real time, mendapat data real produksi madu 

yang telah dipanen dan memanen madu dimana saja melalui aplikasi smartphone 

sehingga menjadi satu paket produk teknologi yang lengkap dan mudah bagi 

masyarakat produktif. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana merancang sistem otomasi pemanen madu berbasis internet of things  

yang terintegrasi aplikasi smartphone? 

2. Bagaimana cara pembuatan dan mekanisme kerja alat agar pemanenan madu 

dapat dilakukan dengan mudah dan efisien melalui aplikasi smartphone? 

3. Bagaimana merancang sistem monitoring suhu, kelembaban, produksi madu  

dalam sarang dan hasil produksi madu yang telah dipanen secara real time pada 

aplikasi smartphone?   

1.3 Batasan Masalah 

Agar pembahasan dalam penelitian yang dilakukan lebih fokus, maka 

diberikan batasan masalah sebagai berikut : 

1. Penelitian ini hanya membahas cara memanen madu dan monitoring suhu, 

kelembaban dan berat madu, tanpa membahas kualitas madu. 

2. Sistem pengukuran berat madu pada sarang menggunakan sensor load cell. 

3. Sistem pengukuran suhu dan kelembaban pada sarang menngunakan sensor 

DHT11. 
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4. Sistem pemanenan madu otomatis, monitoring suhu dan kelembaban hanya pada 

sarang lebah sintetis. 

5. Sistem pengaplikasian pada smartphone didukung mulai dari OS android 4.4. 

6. Sistem otomasi pemanen madu berbasis internet of things terintegrasi aplikasi 

smartphone dalam bentuk prototype. 

1.4 Tujuan 

Tujuan tugas akhir rancang bangun otomasi pemanen madu berbasis internet 

of things terintegrasi aplikasi smartphone adalah sebagai berikut: 

1. Menghasilkan desain otomasi pemanen madu berbasis internet of things 

terintegrasi aplikasi smartphone yang mudah dan efisien. 

2. Menghasilkan alat otomasi pemanen madu berbasis internet of things 

terintegrasi aplikasi smartphone sehingga dapat memanen madu melalui aplikasi 

smartphone. 

3. Menghasilkan alat otomasi pemanen madu yang dapat memonitoring suhu, 

kelembaban, produksi madu dalam sarang, dan hasil produksi madu yang telah 

dipanen secara real time  pada aplikasi smartphone. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk mendapatkan arah yang tepat mengenaihal - hal yang akan dibahas 

maka dalam skripsi ini disusun sebagai berikut : 

BAB I   Pendahuluan 

Pada bab I akan menguraikan secara garis besar masalah yang di 

hadapi, terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan, metodologi, dan sistematika pembahasan. 

BAB II Landasan Teori 

Pada Bab II akan memaparkan teori yang mendasari terbentuknya 

tugas akhir ini. 

BAB III  Perancangan Sistem 

Pada Bab III akan membahas tentang perancangan desain system 

software dan hardware serta pembuatan alat. 

BAB IV  Hasil  dan Analisa Pengujian 



6 
 

Bab IV akan membahas hasil dan analisa pengujian dari desain 

sistem software dan hardware serta cara kerja alat yang telah di 

rancang pada Bab III. Pengujian berupa pengujian sistem otomasi 

dan cara kerja alat apakah hasil kerja alat sesuai dengan fungsional 

yang telah ditentukan pada rumusan masalah, yaitu bagaimana alat 

ini dapat memanen madu dengan mudah dan efisien. 

BAB V  Kesimpulan dan Saran 

Pada bab V berisikan kesimpulan yang telah didapatkan dan juga 

saran yang diberikan oleh penulis untuk penelitian yang selanjutnya. 

 


