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BAB III 
PERANCANGAN SISTEM 

Pada Perancangan sistem ini akan dijelaskan bagaiamana dan darimana akan 

memulai proses pembuatan sistem otomasi pemanen madu berbasis internet of 

things terintegrasi aplikasi smartphone. Tahapan-tahapan dalam pembuatan alat 

memiliki alur sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Flowchart Diagram Alir Penelitian 

3.1 Analisa Data dan Studi Lapangan  

Pada tahap ini, teknologi yang sudah ada yaitu Honeycombic Sarang Lebah 

Sintetis Sebagai Pemanen Madu Otomatis Berbasis Arduino Uno dianalisa 

sehingga dapat diketahui bagaimana sistem teknologi itu berjalan dan apakah 

kekurangan dari sistem tersebut. Selanjutnya studi lapangan dilakukan ke wisata 
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petik madu di Karang Ploso, Kabupaten Malang dimaksudkan untuk mendapat data 

yang kredibel berkenaan dengan karakteristik hidup lebah madu. 

3.2 Perancangan Sistem 

Perancangan system dibuat berdasarkan kebutuhan peneliti untuk lebih 

mudah memetakan dan menganalisa system yang akan dikerjakan. Sistem yang 

akan dikerjakan pada penelitian ini yaitu perancangan sistem perangkat lunak dan 

perancangan perangkat keras. Dalam tahap perancangan sistem perangkat lunak, 

bagaimana algoritma program mikrokontroler dan software aplikasi android dari 

alat ini dapat diketahui sesuai dengan mekanisme kerja alat secara keseluruhan. 

Tahap tahap perancangan software mikrokontroler dan software aplikasi android 

dilakukan dengan cara: 

1. Outlining, pada tahap ini menjelaskan gambaran umum dari software 

mikrokontroler dan aplikasi android sebagai media pemantauan dan pengontrolan 

sarang lebah. 

2. Storyboarding, alur tampilan atau user interface dari aplikasi android sebagai 

media pemantauan produksi dan pemanenan madu, seperti :  

a. Scene 1 – merupakan tampilan awal saat pertama kali membuka aplikasi 

android berupa halaman login. 

b. Scene 2 – Tampilan menu utama, dalam scene ini terdapat beberapa scene 

lagi yang menjelaskan bagian dari proses menu utama seperti tombol “Panen” dan 

halaman data produksi madu dan suhu sarang lebah yang disajikan dalam tampilan 

grafik dan angka persatuan waktu. 

3. Flowcharting, tahap ini menjelaskan proses dan prosedur yang terjadi pada 

aplikasi android atau user experience dengan mengggunakan simbol-simbol 

flowchart untuk mengetahui alur dari aplikasi. 

4. Hierarki Model, konsep navigasi ini dimulai dari yang menjadi halaman utama 

atau halaman awal, dari halaman tersebut dapat dibuat beberapa cabang kehalaman 

level 1, dari tiap halaman level 1 dapat dikembangkan menjadi beberapa cabang 

lagi. 

Pada perancangan perangkat keras  meliputi bagian catu daya input, 

kontroller, input output, dan output. Pada bagian input terdiri dari Sensor Load Cell 
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yang terintegrasi dengan HX711, sensor suhu dan kelembapan (DHT11), sistem 

android, limit switch dan tombol reset. Pada bagian kontroller menggunakan 

arduino uno yang berfungsi sebagai pusat pengolahan data seluruh sistem. Pada 

bagian input ouput terdiri dari modul GSM dan esp8266. Dan pada bagian output 

menggunakan relay sebagai driver motor dc untuk menentukan arah putaran 

membuka dan menutup sarang lebah sintetis. 

3.1.1 Desain Sistem Mikrokontroller 

Proses desain sistem dilakukan seperti pada blok diagram dibawah ini : 

 

Gambar 3.2 Blok Diagram Sistem 

Desain sistem otomasi pemanen madu berbasis internet of things 

terintegrasi aplikasi smartphone ini dibagi 5 subsistem yaitu bagian catu daya, 

kontrolller, input, input output dan output . Pada bagian catu daya terdiri dari 

panel surya berkapasitas 20 wp sebagai penyuplai daya, baterai berkapasistas 6A 

12v sebagai tempat penyimpanan daya dan solar charger control dengan 

spesifikasi 6A 12v/24v sebagai pengontrol inputan tegangan dari panel surya ke 

baterai dan beban. 

Pada bagian kontroler menggunakan arduino uno yang berfungsi sebagai 

pusat pengolahan data. Sistem membutuhkan 13 pin arduino uno yang dibagi 5 

 Local connection 
 Internet connection 
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pin untuk input HX711 pada pin 8 dan 9, sensor suhu dan kelembapan pada pin 

3, tombol reset pada pin RST, dan limit switch pada pin 6. Selanjutnya 4 pin 

untuk input output modul gsm pada pin 12 dan 13, esp8266 pada pin 10 (RX), 

11 (TX). Dan terahir 2 pin untuk output relay sebagai driver motor DC pada pin 

4 dan 5. Semua komponen sistem terhubung pada pin vcc dan gnd pada arduino 

uno.  

Pada bagian input sistem terdapat Sensor Load Cell yang memerlukan 

HX711 sebagai drivernya, berfungsi untuk mengetahui berat madu yang berada 

dalam sarang. Sensor suhu DHT11 berfungsi untuk mengetahui suhu dan 

kelembaban disekitar sarang lebah yang bertujuan agar peternak lebah 

mengetahui suhu dan kelembaban yang baik saat ingin memanen madu yaitu 

pada 29 – 33 C dan pada kelembaban yang cukup ideal yaitu 55 – 65 % RH 

(relative humadity) . Limit switch befungsi untuk memberhentikan motor dc 

pada posisi sarang terbuka maksimal atau sebaliknya dan tombol reset sebagai 

pengaman jika terjadi eror pada pembacaan program. 

 Pada bagian input ouput terdiri dari modul esp8266 sebagai pengirim dan 

penerima data dari server melalui internet. Dan pada bagian output 

menggunakan relay 4 chanel sebagai driver motor dc untuk menentukan arah 

putaran sebagai pembuka dan menutup sarang. 

3.1.2 Perancangan User Interface Aplikasi Android 

Rancangan user interface aplikasi android sebagai media pemantauan 

produksi madu dan pemanen madu otomatis terdiri dari halaman login sebagai 

identifikasi pengguna, halaman aktifitas yang terdiri dari tombol “panen” dan 

data produksi madu, suhu dan kelembaban sarang terkini yang disajikan dalam 

bentuk angka dan persentase, halaman  history madu, halaman pengaturan, dan 

halaman profil. Dimana pada aplikasi ini dapat mengontrol lebih dari 1 buah 

sarang lebah dengan pemanggilan ID perangkat. Gambar 3.3 berikut merupakan 

rancangan tampilan aplikasi smartphone untuk mengakses honeycombic sarang 

lebah sintetis 
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Gambar 3.3 Tampilan Halaman Aktifitas 

3.1.3 Perancangan User Experience Aplikasi Android 

Perancangan user experience sangat diperhatikan dalam pembuatan 

aplikasi android otomasi pemanen madu, termasuk sistem komunikasi data 

antara mikrokontroler, server dan aplikasi android. User experience yang baik 

akan menghasilkan aplikasi yang interaktif, effisien dan membantu user 

melakukan sesuatu lebih cepat. Gambar 3.4 berikut adalah flowchart user 

experience yang akan diterapkan pada aplikasi android otomasi sarang lebah 
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Gambar 3.4 Flowchart User Experience Aplikasi Android 

3.1.4 Arsitektur Komunikasi Data  

Komunikasi data antara mikrokontroler, server dan aplikasi android yang 

akan dibangun dengan menggunakan arsitektur MEAN Stack. Mean Stack 

adalah gabungan dari MongoDB, ExpressJS, AngularJS, dan NodeJS, dimana 

MongoDB sebagai database non-relasional, ExpressJS sebagai framework untuk 

routing, AngularJS sebagai Javascript framework yang menangani masalah 

tampilan atau untuk keperluan Front-End Development, dan yang terakhir 

adalah NodeJS yang menjadi server side untuk Javascript-nya. Pada Gambar 3.5 

berikut menampilkan tentang arsitektur komunikasi data antara mikrokontroler, 

server, dan android.   
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Gambar 3.5 Perancangan Arsitektur Komunikasi Data 

3.1.5 Mekanisme Kerja Alat  

Mikrokontroller yang digunakan pada alat ini adalah Arduino Uno dengan 

bahasa pemograman C+ melalui arduino IDE. Objek utama dalam pengambilan 

data input yaitu berupa pengukuran data berat madu melalui sensor Load Cell 

dan data suhu dan kelembaban sarang lebah melalui Sensor DHT11. Data berat 

madu, suhu dan kelembaban sarang lebah sintetis digunakan sebagai parameter 

untuk menentukan set point rekomendasi waktu panen ideal yang akan terkirim 

ke aplikasi android. Peternak lebah dapat mengecek produksi madu, suhu dan 

kelembaban sarang melalui chart pada aplikasi android. Ketika berat madu, suhu 

dan kelembaban pada sarang lebah telah menyentuh set point ideal (Sarang lebah 

telah penuh oleh madu), Sensor Load Cell dan suhu akan mengirim data berat 

madu dan suhu sarang pada sarang lebah kepada arduino uno sebagai kontroler. 

Selanjutnya Arduino uno akan mengirim data berat madu sebagai notifikasi pada 

aplikasi android melalui perantara modul GSM.  

Ketika peternak lebah menekan “Panen” maka data tersebut akan diproses 

oleh Arduino uno untuk menggerakan motor DC yang satu poros dengan 

gearbox, pada gearbox terdapat tali yang mengait tuas sarang sehingga tali 

pengait akan menggerakan tuas sarang untuk membuka dan menutup sarang 

sintetis secara otomatis. Seluruh kebutuhan energi listrik dipenuhi oleh panel 

surya yang ditampung pada baterai yang dikontrol oleh smart charger control. 

Gambar 3.6 merupakan flowchart cara kerja honeycombic sarang lebah sintetis 

secara keseluruhan. 
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Gambar 3.6 Flowchart sistem kerja alat 

3.3 Perancangan Software Otomasi Pemanen Madu Berbasis Internet Of 
Things  yang Terintegrasi Aplikasi Smartphone 

Pembuatan perangkat lunak terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pembuatan 

program mikrokontroler, pembuatan software aplikasi android dan pembuatan 

server. 

3.3.1 Penulisan Program Kontroller Arduino uno melalui Arduino IDE 

Penulisan logaritma coding arduino uno menggunakan bahasa C+ melalui 

Arduino IDE sebagai kontroler untuk menggerakan motor DC sebesar 180 

derajat agar motor DC dapat membuka dan menutup sarang lebah sintetis secara 

otomatis. Langkah selanjutnya adalah kalibrasi Sensor Load Cell dan Sensor 

DHT11 untuk menghasilkan nilai berat madu dan suhu yang terbaca pada sarang 

lebah sintetis secara akurat pada Arduino controller. Dan langkah terakhir dalam 

pembuatan software sistem mekanik yaitu menghubungkan modul GSM, Sensor 

Load Cell dan arduino uno agar data berat madu dapat diproses melalui 
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handphone seluler. Gambar 3.7 berikut adalah tampilan Arduino IDE untuk 

menulis program kontroler motor DC. 

 

Gambar 3.7 Penulisan Program Kontroler Melalui Arduino IDE 

3.3.2  Pembuatan Software Aplikasi Mobile dengan Ionic 3 

Pembangunan front end dan back end software aplikasi android untuk 

mengakses pemanen madu otomatis berwawasan Internet of Things 

menggunakan bahasa pemrograman HTML5, CSS 3 dan Javascript dengan  

framework Ionic 3 dan ExpressJS sebagai framework server side dan dengan 

aplikasi database MongoDB yang disimpan pada server NodeJS. Dalam 

pertukaran data dari Cloud database ke lingkungan bahasa Java penulis 

menggunakan Javascript Object Notation (JSON) sebagai media perantara. 

Gambar 3.8 adalah pemograman ionic 3 untuk membuat aplikasi mobile. 
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Untuk membangun aplikasi, beberapa tools dan software dipergunakan. 

Aplikasi dibangun dan diuji pada platform Windows menggunakan command 

line interface. Salah satunya adalah penggunaan NodeJS Versi 4.4.0. Untuk 

menuliskan TypeScript dan CSS Script, editor teks yang digunakan adalah 

Sublaime Text. Web Browser yang digunakan untuk deployment dan debugging 

adalah Google Chrome versi 49.0.2623.87. 

Gambar 3.8 Pembuatan Software Aplikasi Android 

3.3.3 Penyusunan Database dan Pembuatan Server 

Penyusunan database sensor suhu, sensor sensor Load Cell, dan aplikasi 

android dibangun dengan menggunakan aplikasi database MongoDB. 

MongoDB merupakan database open source berbasis dokumen (Document - 

Oriented Database) yang awalnya dibuat dengan bahasa C++. MongoDB 
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memiliki performa 4 kali lebih cepat dibandingkan MySQL serta mudah 

diaplikasikan, karena telah tergabung juga sebagai modul PHP. Javascript 

framework ExpressJS digunakan untuk menangani bagian sisi server atau Back 

End aplikasi seperti routing dan manajemen session. Sedangkan untuk input dan 

output servernya sendiri menggunakan NodeJS. NodeJS merupakan platform 

untuk membangun Real-time Application. NodeJS dapat menangani event input-

output server, dengan kata lain NodeJS dapat memungkinkan para developer 

Javascripts untuk membuat event-driven servers dalam JavaScript. Dengan 

menggunakan NodeJS, pemakaian memori lebih hemat. Gambar 3.9 adalah 

konfigurasi database dan server. 

 

Gambar 3.9 Konfigurasi Database dan Server 

3.3.4 Perancangan Hardware Otomasi Pemanen Madu Berbasis Internet 
Of Things  yang Terintegrasi Aplikasi Smartphone 

Perancangan Hardware dilakukan secara bertahap mulai dari Perancangan 

Sensor Load Cell dengan HX711 sebagai penguat, sensor suhu DHT11, modul 

wifi esp8266, modul GSM SIM900, limit switch, tombol reset dan relay 4 chanel 

sebagai driver motor DC. 
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3.3.5 Perancangan Sensor Load Cell ( Sensor Load Cell ) dan HX711 
sebagai penguat 

Perancangan Sensor Load Cell pada system ini digunakan untuk 

mengetahui berat madu yang berada dalam sarang. Sensor Load Cell yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah sensor Load Cell R-NA4-2 dengan 

kapasitas maksimal 100Kg. Sensor ini memiliki 4 buah kabel yaitu merah 

(power suplay +), hitam (ground -), putih dan hijau merupakan data. Keluaran 

sensor ini sangat kecil sehingga butuh HX711 sebagai penguatan untuk bisa 

dibaca oleh arduino uno menjadi nilai berat. Rangkaian Sensor Load Cell 

dihubungkan dengan HX711 dengan kabel merah dan hitam pada pin chanel E 

dan 2 kabel data pada chanel A, dan dari modul HX711 mempunyai 4 kabel yang 

masing – masing dihubungkan pada 5v power suply, gnd dan 2 pin input analaog 

arduino uno seperti yang ditunjukkan pada gambar 3.10  

Gambar 3.10 Rangkaian Sensor Load Cell dan HX711 pada Arduino Uno 

3.3.6 Perancangan Sensor Suhu DHT11 

Perancangan sensor suhu pada system ini digunakan untuk mengetahui 

temperatur pada sarang lebah. Sensor secara otomatis akan membaca data ketika 

mendeteksi temperature disekitar sarang lebah. Sensor suhu ini mempunyai 3 

pin koneksi yang akan dihubungkan pada arduino uno yaitu data analog 2, Vcc, 

dan Gnd. Pin data mengeluarkan sinyal output berupa pulsa ketika mendeteksi 

temperatur dan nantinya akan di baca oleh arduino uno. Berikut adalah 

konfigurasi antara sensor suhu dengan pin arduino uno. 
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Gambar 3.11 Perancangan Rangkaian Sensor Suhu DHT11 

3.3.7 Perancangan Rangkaian Modul Wi-Fi ESP8266 

Modul wireless ESP8266 merupakan modul low-cost Wi-Fi dengan 

dukungan penuh untuk penggunaan TCP/IP. Salah satu seri  ESP8266 adalah 

seri ESP-01. Modul Esp8266 berfungsi untuk mengoneksikan perangkat otomasi 

pemanen madu dengan internet dan menjadi jembatan komunikasi yang nantinya 

akan mengirim maupun menerima perintah dari ke Arduino melalui perantara 

wifi. Modul esp8266 ini mempunyai beberapa pin, pin tx, rx, vcc, gnd dan ch_pd 

saja yang dipakai jika modul esp8266 hanya digunakan sebagai  modul wifi. Pin 

tx dihubungkan dengan pin tx arduino, pin rx dihubungkan pin rx arduino, vcc 

dan ch_pd dihubungkan pada pin 3,3 power suply arduino dan gnd dihubungkan 

pada pin gnd  arduino uno seperti yang ditunjukan pada gambar 3.12  

Gambar 3.12 Rangkaian Modul ESP8266 pada Arduino Uno 
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3.3.8 Perancangan Limit Switch Sebagai Sensor Jarak Dan Tombol Reset 

Tombol reset berfungsi sebagai mengulang program jika terjadi kesalahan 

pembacaan program atau kegagalan fungsi dari mekanik alat. Tombol reset 

dihubungkan pada pin rst pada arduino dengan rangkaian pull up. Pada limit 

switch berfungsi sebagai sensor jarak maksimal membuka dan menutup sarang 

lebah sintetis. Limit switch dihubungkan dengan pin 11 pada arduino dengan 

rangkaian pull dwon. 
 

3.3.9 Perancangan Motor DC dan Relay 4 Chanel Sebagai Driver Motor 
DC 

Motor DC merupakan peralatan elektromagnetik dasar yang mengubah 

tenaga listrik menjadi tenaga mekanik, pada penelitian ini motor DC berfungsi 

sebagai aktuator penggerak tuas untuk mebuka dan menutup sarang lebah 

sintetis yang putarannya diatur oleh relay 4 chanel. Relay 4 chanel tersebut 

dikontrol oleh arduino uno untuk mengatur chanel yang terhubung dengan kutub 

motor DC. Relay mempunyai pin in1, in2, vcc dan ground, pada pin in1 didesain 

untuk memutar motor DC kekiri dengan mengaftifkan relay 1 dan 2 yang 

berfungsi untuk membuka sarang lebah sintetis yang akan dihubungkan pada pin 

10 pada arduino, jadi pada saat peternak lebah menekan tombol panen maka 

arduino akan mengaktifkan pin 10 menjadi on dan motor akan membuka sarang 

lebah agar madu dapat mengalir. Pada pin in2 didesain untuk memutar motor 

DC kekanan dengan mengaktifkan relay 3dan 4 yang berfungsi untuk menutup 

sarang lebah sintetis yang akan dihubungkan pada pin 9 pada arduino, saat 

pembacaan berat pada sensor Load Cell dititik nol maka arduino akan 

mengaktifkan pin 9 menjadi on dan motor akan menutup sarang lebah. 

Rangkaian tersebut dapat dilihat pada gambar 3.14. 
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Gambar 3.14 Rangkaian Driver Motor Menggunakan Relay 4 Chanel 

3.3.10 Perancangan Server Dedicated 

Spesifikasi minimum server yang dibutuhkan untuk komunikasi data 

antara perangkat otomasi pemanen madu dengan aplikasi smartphone adalah 

Processor AMD Turion(tm) II P540 Dual-Core Processor (2 CPUs), ~2.4GHz, 

memory RAM 2 GB, network card, Hard disk , Minimum 80 GB 5400 rpm, dan 

Motherboard Msi 941+hsf. 

3.3.11 Perancangan sarang lebah sintetis 

Sarang lebah sintetis adalah sarang lebah buatan terbuat dari biji plastik 

yang aman untuk dijadikan tempat makanan atau madu yang memiliki bilah –

bilah cell yang dapat dibuka dan ditutup dengan cara menaikan dan menurunkan 

salah satu bilah cell sehingga sarang dapat diisi madu oleh lebah dan lebah tidak 

perlu membuat sarang terlebih dahulu. Dan untuk pemanenan sarang lebah tidak 

perlu diambil dan dipotong sehingga dapat menambah efisiensi bagi peternak 

lebah.  

R1 

R4 R2 

R3 
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Gambar 3.15 Sarang lebah sintetis 

3.4 Perancangan Mekanik 

Perancangan mekanik otomasi pemanen madu berbasis internet of things 

terintegrasi aplikasi smartphone terdiri dari 3 susunan box kayu, pada box bawah 

berisi 4 sarang lebah tradisional yang berfungsi sebagai tempat berkembang biak 

lebah, pada box tengah berisi 4 sarang lebah sintetis yang berfungsi sebagai tempat 

penyimpanan atau produksi madu dan pada box atas berisi sistem mekanik 

penggerak, catu daya dan mikrokontroller. Perancangan alat dapat dilihat pada 

gambar 3.16 



30 
 

Gambar 3.17 Rancangan Mekanik 

3.4.1 Pemilihan Bahan dan Fungsi 

Tabel 3.1 Daftar Bahan Untuk Pembuatan Alat 
 

3.5 Metode Pengujian 

Tahapan pengujian ini bertujuan untuk menentukan cara pengujian alat yang 

akan dilakukan pada otomasi pemanen madu berbasis internet of things  terintegrasi 

aplikasi smartphone. Ada beberapa pengujian antara lain: 

1. Pengujian Mikrokontroller 

2. Pengujian ESP 8266 

3. Pengujian user experience pada aplikasi Android 

4. Pengujian Sensor Load Cell 

5. Pengujian Sensor DHT11 

6. Pengujian sistem monitoring pada aplikasi Android 

No Nama Bahan Fungsi 

1 Akrilik Gearbox 

2 Kayu Kotak Sarang 

3 Sarang Sintetis Wadah Madu 

4 Tali Pengait Gearbox dan Tuas 

5 Besi Tuas 
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7. Pengujian sistem mekanik. 

8. Pengujian seluruh sistem otomasi pemanen madu. 

3.5.1 Pengujian Mikrokontroler  

3.5.1.1 Tujuan 

Pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah mikrokontroler arduino 

uno dapat bekerja dalam kondisi baik atau tidak dan dapat mengkonversi nilai 

tegangan menjadi sebuah data sensor. 

3.5.1.2 Peralatan 

Untuk melakukan pengujian tersebut diperlukan perlengkapan berupa: 

1. Rangkaian Catu daya 

2. Rangkaian mikrokontroller dan sensor   

3. Kabel konektor 

4. Software IDE Arduino 

3.5.1.3 Blok Diagram 

 

Gambar 3.18 Diagram Blok Pengujian Mikrikontroler 

3.5.1.4 Persiapan 

1. Menghubungkan sensor pada pin mikrokontroller  

2. Membuat listing program pada software aplikasi IDE agar Sensor Load 

Cell, suhu dan kelembaban dapat ditampilkan pada serial monitor. 

3. Mengunggah program pada mikrokontroler arduino uno. 

4.  Membuka serial monitor. 

 

Catu Daya 

Arduino Uno 
Software Aplikasi 

IDE Sensor Serial Monitor 
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3.5.2 Pengujian ESP 8266 

3.5.2.1 Tujuan 

Pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah esp 8266 dapat bekerja 

dalam kondisi baik dan dapat mengirim data dari mikrokontroler pada server.  

3.5.2.2 Peralatan 

Untuk melakukan pengujian tersebut diperlukan perlengkapan berupa: 

1. Rangkaian Catu daya 

2. Rangkaian mikrokontroller dan sensor   

3. Modul ESP 8266 

4. Kabel konektor 

5. Software IDE Arduino 

6. Internet 

7. Web Server 

3.5.2.3 Blok Diagram 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.19 Diagram Blok Pengujian ESP 2866 

3.5.2.4 Persiapan 

1. Menghubungkan sensor pada pin mikrokontroller  

2. Membuat listing program pada software aplikasi IDE agar Sensor Load 

Cell, suhu dan kelembaban dapat ditampilkan pada serial monitor. 

3. Mengunggah program pada mikrokontroler arduino uno. 

4. Membuka serial monitor. 

Catu Daya 

Software Aplikasi 
IDE 

Arduino Uno Sensor Serial Monitor 

Internet ESP 2866 Web Server 
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5. Membuat listing program pada software aplikasi IDE untuk pengambilan 

data sensor pada arduino dan mengatur pengiriman data pada alamat 

server. 

6. Membuka web server. 

3.5.3 Pengujian User Experience Aplikasi Android 

3.5.3.1 Tujuan 

Pengujian dilakukan untuk menganalisa sistem kerja aplikasi otomasi 

pemanen madu apakah menghasilkan aplikasi yang interaktif, effisien dan 

membantu user melakukan sesuatu lebih cepat yang fungsinya sebagai media 

informasi suhu, temperatur, berat madu dalam sarang, data hasil produksi 

yang telah dipanen  dan pemanenan dengan menekan tombol “panen”.  

3.5.3.2 Persiapan 

Untuk pengujian user experience aplikasi android otomasi pemanen 

madu diperlukan langkah – langkah berikut : 

1. Menginstal aplikasi android otomasi pemanen madu pada smartphone 

android minimal pada OS android 4.4  

2. Setelah aplikasi selesai di instal, ikon aplikasi akan muncul pada screen 

home pada smartphone dan klick ikon untuk membuka aplikasi. 

3. Setelah aplikasi terbuka maka akan muncul halaman login terdiri dari 

kolom email, password dan daftar. Klick ikon daftar untuk membuat akun 

untuk melanjutkan halaman berikutnya. 

4. Setelah data pada halaman login terdafter oleh server maka akan tampil 

halaman Beranda yang terdapat data informasi konektifitas server, suhu, 

temperatur, berat madu dalam bentuk grafik dan terdapat tombol “panen” 

yang jika ditekan maka akan memutar motor dc untuk mebuka dan 

menutup sarang lebah sintetis,  

5. Klick ikon side menu pada kiri atas untuk memilih halaman, terdapat 

halaman beranda, history, logout dan  ikon edit profil. 

6. Pengguna dapat memilih halaman history untuk melihat hasil produksi 

madu yang telah dipanen sebelumnya dalam bentuk tabel. 
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7. Pengguna dapat memilih ikon edit profil untuk mengedit data untuk 

keperluan login dan menganti foto profil. 

8. Pengguna dapat memilih ikon logout untuk keluar dari aplikasi. 

3.5.4 Pengujian Sensor Load Cell 

3.5.4.1 Tujuan 

Pada pengujian Sensor Load Cell dilakukan perbandingan antara nilai 

sensor dengan nilai yang dihasilkan oleh timbangan digital dengan perlakuan 

berat terhadap  sarang sintetis yang sama. Nilai yang dihasilkan oleh sensor 

suhu berupa nilai analog yang kemudian diubah menjadi digital oleh HX711, 

agar dapat menghasilkan keluaran berupa nilai digital berat, maka sensor 

perlu melakukan kalibrasi untuk mencari konstanta pembagi dari sensor. 

Pengujian dilakukan untuk mengetahui tingkat akurasi yang dihasilkan 

Sensor Load Cell.  

3.5.4.2 Peralatan 

Untuk melakukan pengujian tersebut diperlukan perlengkapan berupa: 

1. Rangkaian Catu daya 

2. Rangkaian mikrokontroller dan Sensor Load Cell 

3. Kabel konektor 

4. Software IDE Arduino 

5. Timbangan Digital 

6. Sarang lebah sintetis 

3.5.4.3 Blok Diagram 

 

 

 

 

Gambar 3.20 Diagram Blok Pengujian Sensor Load Cell 

3.5.4.4 Persiapan 

1. Menghubungkan Sensor Load Cell pada pin mikrokontroller  

Catu Daya 

Arduino Uno 
Software Aplikasi 

IDE 

Sensor 
Berat Serial Monitor 
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2. Membuat listing program pada software aplikasi IDE agar data nilai yang 

terbaca Sensor Load Cell dapat ditampilkan pada serial monitor. 

3. Mengunggah program pada mikrokontroler arduino uno. 

4. Membuka serial monitor. 

5. Menempatkan Sensor Load Cell pada sarang lebah sintetis 

6. Mengukur berat 4 sarang lebah sintetis kosong menggunakan timbangan 

digital dan Sensor Load Cell 

7. Mengukur berat 3 sarang lebah sintetis kosong ditambah 1 sarang terisi 

madu menggunakan timbangan digital dan Sensor Load Cell 

3.5.5 Pengujian Sensor DHT11 

3.5.5.1 Tujuan 

Pada pengujian Sensor DHT11 dilakukan perbandingan antara nilai 

sensor dengan nilai yang dihasilkan oleh alat digital mini higrometer dengan 

perlakuan suhu terhadap box sarang lebah yang sama. Pengujian dilakukan 

untuk mengetahui tingkat akurasi yang dihasilkan Sensor DHT11. 

3.5.5.2 Peralatan 

Untuk melakukan pengujian tersebut diperlukan perlengkapan berupa: 

1. Rangkaian Catu daya 

2. Rangkaian mikrokontroller dan Sensor DHT11 

3. Kabel konektor 

4. Software IDE Arduino 

5. digital mini higrometer 

3.5.5.3 Blok Diagram  

 

 

 

Gambar 3.21 Diagram blok pengujian Sensor DHT11 
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3.5.5.4 Persiapan 

1. Menghubungkan Sensor DHT11 pada pin mikrokontroller  

2. Membuat listing program pada software aplikasi IDE agar data nilai yang 

terbaca Sensor DHT11 dapat ditampilkan pada serial monitor. 

3. Mengunggah program pada mikrokontroler arduino uno. 

4. Menempatkan Sensor DHT11 pada sarang lebah 

5. Membuka serial monitor. 

6. Mengukur suhu dan kelembaban pada box sarang lebah sintetis 

menggunakan higrometer digital 

7. Menambahkan madu pada 1 sarang lebah sintetis dan melakukan 

pengukuran kembali. 

3.5.6 Pengujian Sistem Monitoring pada Aplikasi Android 

3.5.6.1 Tujuan 

 Pada pengujian sistem monitoring dilakukan perbandingan antara data 

hasil yang disajikan pada aplikasi android dengan nilai yang dihasilkan oleh 

serial monitor pada software aplikasi IDE dengan waktu yang bersamaan. 

Pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah sistem otomasi pemanen 

madu dapat dimonitoring dari jarak jauh melalui aplikasi android. 

3.5.6.2 Peralatan 

1. Rangkaian Catu daya 

2. Rangkaian mikrokontroller dan sensor   

3. Modul ESP 8266 

4. Kabel konektor 

5. Software IDE Arduino 

6. Internet 

7. Web Server 

8. Aplikasi Android 
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3.5.6.3 Blok Diagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.22 Diagram Blok Pengujian Sistem Monitoring pada Aplikasi Android 

3.5.6.4 Persiapan 

1. Menghubungkan sensor pada pin mikrokontroller  

2. Membuat listing program pada software aplikasi IDE agar data nilai 

Sensor Load Cell dan DHT11 dapat ditampilkan pada serial monitor. 

3. Mengunggah program pada mikrokontroler arduino uno. 

4. Membuka serial monitor. 

5. Membuat listing program pada software aplikasi IDE untuk pengambilan 

data sensor pada arduino dan mengatur pengiriman data ke server pada 

ESP 8266. 

6. Membuka Aplikasi Android. 

7. Menambahkan madu pada 1 sarang lebah sintetis untuk menguji 

pengiriman data sensor yang akan di monitoring. 

3.5.7 Pengujian Sistem Mekanik  

3.5.7.1 Tujuan 

Pengujian dilakukan untuk menganalisa sistem kerja mekanik pada 

otomasi pemanen madu apakah kinerja mekanik sudah sesuai dengan 

perancangan sehingga dapat membuka dan menutup sarang lebah sintetis dan 

dapat berhenti otomatis saat terbuka dan tertutupnya sarang lebah pada posisi 

maksimal. 

Catu Daya 

Software Aplikasi 
IDE 

Arduino Uno Sensor Serial Monitor 

Internet ESP 2866 Web Server 

Aplikasi Android 
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3.5.7.2 Peralatan  

Adapun bahan – bahan yang diperlukan dalam sistem mekanik alat 

otomasi pemanen madu sebagai berikut : 

1. Motor DC 12V 

2. Gearbox 

3. Tali pengait 

4. Tuas besi 

5. Limit Switch 

6. Sarang lebah sintetis 

3.5.7.3 Persiapan 

Untuk pengujian sistem kerja mekanik otomasi pemanen madu 

diperlukan langkah – langkah berikut : 

1. Merangkai seluruh bahan – bahan mekanik kedalam box alat otomasi 

pemanen madu.  

2. Menyambungkan inputan motor DC pada mikrokontroller. 

3. Membuka aplikasi otomasi pemanen madu dan menekan tombol “Panen” 

untuk memutar motor DC. 

4. Menekan tombol “Hentikan Panen” untuk berhenti pemanenan atau 

menutup kembali  cell – cell sarang lebah sintetis. 

3.5.8 Pengujian Seluruh Sistem Otomasi Pemanen Madu 

3.5.8.1 Tujuan 

Pengujian dilakukan untuk mengetahui dan memastikan bahwa alat 

yang didesain dan dibuat berfungsi secara maksimal, tidak ada gangguan, 

efisien dan pembacaan seluruh sensor akurat. 

3.5.8.2 Persiapan 

Pengujian seluruh sistem otomasi pemanen madu diperlukan langkah – 

langkah berikut : 

1. Memasukan ke 4 sarang lebah sintetis kedalam box alat. 
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2. Membuka aplikasi otomasi pemanen madu untuk melihat berat madu yang

terbaca pada Sensor Load Cell, suhu dan kelembaban yang terbaca pada

Sensor DHT11.

3. Menekan tombol “Panen” untuk mengetahui apakah sistem mekanik dapat

menggerakan cell – cell sarang lebah sintetis untuk membuka dan berhenti

otomatis saat cell – cell sarang lebah terbuka maksimal sehingga jika

sarang lebah terdapat madu maka akan mengalir melalui rongga – rongga

dari pergerakan cell sarang lebah sintetis dan menuju ke selang

penyimpanan.

4. Menekan tombol “Hentkani Panen” untuk mengetahui apakah sistem

mekanik dapat menggerakan cell – cell sarang lebah sintetis untuk

menutup dan berhenti otomatis saat cell –cell sarang lebah tertutup

maksimal.


