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MOTTO 

 

“Tetaplah hidup meskipun tidak berguna.” 

Patrick Star 

 

“Hidup itu sederhana, kitalah yang membuatnya sulit.” 

Confucius 

 

“Hidup yang baik adalah hidup yang diinspirasi cinta dan dipandu ilmu 

pengetahuan” 

Betrand Russell 

 

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan” 

QS. Al-insyirah:5 

 

“Semua makhluk hebat dalam satu hal, tapi tidak dalam segala hal.” 

SpongeBob Squarepants 

 

“Jika senang jangan terlalu, jika sedih jangan terlalu, sederhanakan diri didepan 

masih panjang.” 

Pegang Tanganku – Nosstress 
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RINGKASAN 

 

Sistem Monitoring Suhu Penyimpanan Dan Waktu Fermentasi Pada 

Kematangan Tape Ubi Jalar Berbasis Internet Of Things, Rizqiah Dwi 

Agustin, NIM E32170416, Tahun 2020, 36 halaman, Teknologi Informasi, 

Politeknik Negeri Jember, Agus Purwadi,, ST., MT. (pembimbing). 

Monitoring adalah proses pengumpulan dan analisis informasi berdasarkan 

indikator yang ditetapkan secara sistematis dan kontinu tentang kegiatan/ program 

sehingga dapat dilakukan tindakan koreksi untuk penyempurnaan program/ 

kegiatan itu selanjutnya. Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah untuk 

menghasilkan sistem informasi yang mampu mendata suhu dan kadar alkohol 

pada tape. Sensor mampu mendeteksi jumlah derajat suhu pada ruangan 

penyimpanan tape dan kadar persentase alkohol pada tape. Dapat merancang 

sistem monitoring suhu untuk menjaga kestabilan suhu ruangan pada saat proses 

fermentasi berlangsung berbasis Internet of things. Serta mengetahui cara kerja 

mikrokontroler yang digunakan pada alat tersebut. Hasil pengujian menunjukkan 

hasil jadi alat dan pengaplikasian alat menggunakan platform aplikasi thingspeak 

yang telah dikoneksikan dengan nodemcu untuk menerima data.  
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BAB 1. PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Industri pangan saat ini sudah banyak diminati oleh masyarakat luas, 

industry merupakan bagian dari suatu proses pengelolahan bahan mentah menjadi 

bahan baku atau bahan baku menjadi barang jadi, sehingga menjadi suatu barang 

yang memiliki nilai bagi masyarakat (Hinsa Sahaan, 2015). Hal ini dapat 

dibuktikan pada prediksi Badan Pusat Statistik bahwa jumlah pelaku usaha mikro, 

kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia pada 2018 sebanyak 58,97 juta orang. 

Ubi jalar merupakan salah satu jenis ubi jalar yang mulai banyak diminati 

masyarakat karena selain mempunyai komposisi gizi yang baik juga memiliki 

fungsi tertentu bagi tubuh. Kandungan nutrisi ubi jalar lebih tinggi bila 

dibandingkan ubi jalar varietas lain. Pengolahan ubi  menjadi tape merupakan 

usaha untuk meningkatkan daya guna bahan mentah dari ubi jalar. Tape 

merupakan salah satu produk hasil fermentasi yang lama waktu fermentasinya 

dapat mempengaruhi karakteristik pada ubi jalar yang dihasilkan. Fermentasi yang 

terlalu lama dapat menghasilkan tape yang memiliki kandungan alkohol yang 

tinggi dan rasa asam yang kurang disukai masyarakat. Untuk mendapatkan 

karakteristik ubi jalar yang baik, maka dapat dilakukan dengan memonitoring 

proses fermentasi. 

Di era modern saat ini kegiatan dalam proses perindustrian sudah banyak 

yang tidak menggunakan tenaga manusia melainkan digantikan dengan alat 

otomatis yang dapat mempercepat dan mempermudah proses industri. Seperti 

sensor suhu yang digunakan untuk mendapatkan informasi jumlah derajat suhu di 

udara sekitarnya kemudian data suhunya dikirimkan ke sebuah development 

board mikrokontroler. Dan mikrokontroler mengirim data-data tersebut ke sebuah 

laptop atau personal computer. Pembacaan sensor tersbut akan ditampilkan dalam 

bentuk grafik dengan menggunakan platform aplikasi Thingspeak sehingga 
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pengguna dapat mengetahui jumlah derajat suhu pada ruangan tersebut setiap 

waktu tanpa harus datang langsung ke ruang penyimpanan setiap hari. Dari 

permasalahan tersebut penulis mengembangkan sebuah alat berbasis Internet Of 

Things pada tugas akhir ini yang berjudul “SISTEM MONITORING SUHU  

PENYIMPANAN DAN WAKTU FERMENTASI PADA KEMATANGAN 

TAPE UBI JALAR BERBASIS INTERNET OF THINGS”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana merancang sistem monitoring suhu penyimpanan dan waktu 

fermentasi pada kematangan tape ubi jalar berbasis internet of things. 

2. Bagaimana mengaplikasikan sistem monitoring suhu penyimpanan dan waktu 

fermentasi pada kematangan tape ubi jalar berbasis internet of things . 

 

1.3  Batasan Masalah 

Batasan-batasan masalah yang disajikan oleh penulis pada pembuatan alat ini 

mencakup beberapa hal yaitu : 

1. Sensor suhu yang digunakan yaitu DHT11. 

2. Menggunakan sensor mq3 untuk mengetahui kadar alkohol pada tape. 

3. Platform aplikasi yang digunakan thingspeak. 

 

1.4  Tujuan 

Tugas akhir penulis salah satunya bertujuan untuk : 

1. Sensor mampu mendeteksi jumlah derajat suhu pada ruangan penyimpanan 

tape dan kadar persentase alkohol pada tape. 

2. Merancang sistem monitoring suhu untuk menjada kestabilan suhu ruangan 

pada saat proses fermentasi berlangsung berbasis internet of things. 

3. Serta mengetahui cara kerja mikrokontroler yang digunakan pada alat 

tersebut. 
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1.5  Manfaat 

Perencanaan pembuatan proyek akhir ini memiliki beberapa manfaat 

diantaranya: 

1. Mengetahui pengaruh suhu dan waktu fermentasi yang tepat. 

2. Pengguna dapat memantau perubahan suhu ketika tidak berada disekitar 

ruang penyimpanan menggunakan platform aplikasi thingspeak. 

3. Dapat mengetahui kadar alkohol pada tape. 

4. Pengguna dapat menyimpan data hasil yang telah dibaca oleh sensor suhu. 
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Dasar Teori 

2.1.1 Tape Ubi Jalar 

Tape adalah salah satu makanan tradisional Indonesia yang dihasilkan 

dari proses peragian (fermentasi) bahan pangan berkarbohidrat yang 

melibatkan ragi didalam proses pembuatannya sehingga bahan dasar tape 

dapat berubah menjadi lebih enak. Hal ini terjadi karena mula-mula 

karbohidrat yang ada dalam bahan dipecah oleh enzim menjadi gula sederhana 

yang selanjutnya dihidrolisis menjadi alkohol. Bahan dasar ini berasal dari 

makanan pokok yang memiliki sumber karbohidrat seperti biji-bijian dan 

umbi-umbian (ubi jalar). Ubi jalar (ipomoea batatas)  merupakan salah satu 

jenis ubi yang mulai diminati msyarakat belakangan ini karena mempunyai 

komposisi gizi yang baik. Kandungan nutrisi ubi jalar lebih tinggi bila 

dibandingkan ubi jalar varietas lain. Tape merupakan salah satu produk hasil 

fermentasi. Lama waktu proses fermentasi ini dapat mempengaruhi 

karakteristik tape ubi jalar yang dihasilkan. Fermentasi yang terlalu lama dapat 

menghasilkan tape yang memiliki kandungan alkohol yang tinggi dan rasa 

asam yang kurang disukai masyarakat. Untuk mendapatkan karakteristik ubi 

jalar yang baik, maka dapat dilakukan dengan memonitoring proses 

fermentasi. 

 

Gambar 2.1 Tape Ubi Jalar  

Sumber : yeartolife.blogspot.com 
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2.1.2 Sistem Monitoring  

Sistem monitoring adalah suatu upaya yang sistematik untuk menetapkan 

kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, 

untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan. 

Dengan menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan serta mengambil 

tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya 

yang telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin. 

Monitoring adalah proses pengumpulan dan analisis informasi berdasarkan 

indikator yang ditetapkan secara sistematis dan kontinu tentang kegiatan/program 

sehingga dapat dilakukan tindakan koreksi untuk penyempurnaan program/ 

kegiatan itu selanjutnya. 

 

2.1.3 NodeMCU ESP8266 

NodeMCU merupakan modul turunan pengembangan dari modul 

platform IoT (Internet of Things) golongan ESP8266 tipe ESP-12 yang 

memiliki fungsi menyerupai dengan platform modul arduino tetapi 

dikhususkan untuk dikoneksikan ke internet dengan wifi yang sudah tersedia. 

Sebelum digunakan board ini harus di flash terlebih dahulu agar support 

terhadap tool yang akan digunakan. 

Gambar 2.2 Mikrokontroler Node MCU 

Sumber : nyebarilmu.com 
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2.1.4 Sensor Suhu DHT11 

DHT11 adalah sensor suhu dan kelembaban, yang memiliki keluaran 

sinyal digital yang dikalibrasi dengan sensor suhu dan kelembaban yang 

kompleks. Teknologi ini memastikan keandalan tinggi dan sangat baik 

stabilitasnya dalam jangka panjang. mikrokontroler terhubung pada kinerja tinggi 

sebesar 8 bit. Sensor ini termasuk elemen resistif dan perangkat pengukur suhu 

NTC. Keunggulan dari sensor DHT11 dibanding dengan yang lainnya antara lain 

memiliki kualitas pembacaan data sensing yang sangat baik, responsif (cepat 

dalam pembacaan kondisi ruangan) serta tidak mudah terinterverensi. 

Gambar 2.3 Sensor DHT11 

Sumber : andalanelektro.id 

 

2.1.5 Sensor MQ3 

Sensor mq3 merupakan sebuah sensor kimia atau sensor gas yang 

digunakan untuk mendeteksi kadar alkohol secara langsung. Sensor ini memiliki 

tingkat sensitifitas tinggi dan waktu respon yanag cepat. Elemen yang terdapat 

pada sensor mq3 terdiri atas lapisan SnO2 dengan konduktivitas yang kecil dalam 

udara bersih. Resistansi sensor akan berubah- ubah seiring dengan terdeteksinya 

keberadaan gas etanol oleh elemen sensor. Jika konsentrasi etanol tinggi, maka 

resistansi sensor akan berkurang sehingga tegangan keluaran akan meningkat. 

Spesifikasi dari sensor mq3 adalah sebagai berikut (ATMEL, 2012): 

http://www.nyebarilmu.com/
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1.        Mampu mendeteksi konsentrasi alkohol dengan jangkauan pengukuran 0,04 

mg/L – 4 mg/L. 

2.        Mampu bekerja pada rentang temperatur -10°C - 50°C. 

3.        Memiliki tegangan sirkuit dan tegangan pemanas 5VDC dengan konsumsi 

daya kurang dari 750 mW. 

4.        Memiliki hambatan beban dan hambatan pemanas masing-masing 200 KΩ 

dan 33 Ω. 

5.        Memiliki kondisi deteksi standar pada temperatur 40°C ± 2°C dan 

kelembaban relatif 65% ± 5%. 

6.        Memiliki keluaran data analog berupa perubahan tegangan listrik sensor. 

Gambar 2.4 Sensor MQ3 

Sumber : duwiarsana.com 

 

2.1.6 Relay 

Relay merupakan komponen elektronika berupa saklar elektronik yang 

digerakkan oleh arus listrik. Secara garis besar terdapat 2 jenis relay, yaitu 

relay elektromekanis dan solid state. Pada pengerjaan tugas akhir ini 

menggunakan modul relay elektromekanis yang memiliki jenis low level 

trigger atau high level trigger. Relay low level trigger memerlukan picu sinyal 

logika 0 untuk mengaktifkan relay, sedangkan high level trigger 

membutuhkan sinyal logika 1 untuk mengaktifkan relay. Secara prinsip, relay 

menggerakkan kontak saklar sehingga arus listrik yang kecil (low power) 

dapat menghantarkan listrik yang bertegangan tinggi. Apabila kita memberi 

tegangan pada kaki 1 dan kaki ground pada kaki 2 relay maka secara otomatis 
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posisi kaki CO (Change Over) pada 

relay akan berpindah dari NC (Normally Close) ke kaki NO (Normally Open). 

Ketika solenoid dialiri arus listrik, tuas akan tertarik karena adanya gaya 

magnet yang terjadi pada solenoid sehingga kontak saklar akan tertutup.  

Gambar 2.5 Relay 

Sumber : embeddednesia.com 

 

2.1.7 Layar LCD 

Layar lcd merupakan suatu media penampilan data yang sangat efektif dan 

efisien dalam penggunaannya. Untuk menampilkan sebuah karakter pada layar lcd 

diperlukan beberapa rangkaian tambahan. Untuk lebih memudahkan para 

pengguna, maka beberapa perusahaan elektronik menciptakan modul lcd. Modul 

lcd memiliki 3 jalur kontrol yang bernama RS, R/W, dan E. RS digunakan untuk 

memberitahukan kepada lcd apakah data yang diberikan adalah kata instruksi 

(instruction word) atau kata data (data word). Jika akan mengirim instruksi RS 

harus dibuat 0, sedangkan untuk mengirimkan data RS harus berlogika 14. Bentuk 

fisik lcd 16x2 ditunjukkan pada gambar dibawah ini: 

 

Gambar 2.6 Bentuk Fisik lcd 16x2 
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Sumber : baskarapunya.blogspot.com 

2.1.8 Thingspeak 

Thingspeak merupakan open source “internet of things” aplikasi dan API 

untuk menyimpan dan mengambil data dari hal-hal yang menggunakan HTTP 

melalui internet atau melalui Local Area Network. Internet of things menyediakan 

akses ke berbagai perangkat embedded dan layanan web. Thingspeak  adalah 

platform IOT yang memungkinkan kita untuk mengumpulkan, menyimpan, 

menganalisis, memvisualisasikan, dan bertindak atas data dari sensor atau 

aktuator, seperti Arduino, raspberry pi, nodemcu dan perangkat keras lainnya. 

Thingspeak berfungsi sebagai pengumpul data yang mengumpulkan data dari 

perangkat node dan juga memungkinkan data yang akan diambil ke dalam 

lingkungan perangkat lunak untuk analisis historis data. 

 

2.2 State Of Art 

Pada state of the art ini, diambil beberapa contoh penelitian terdahulu 

sebagai panduan ataupun contoh untuk penelitian yang dilakukan nantinya akan 

menjadi acuan dan perbandingan dalam melakukan penelitian ini. Dalam state of 

the art ini terdapat 3  jurnal. 

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu 

No Nama Judul Persamaan Perbedaan 

1.  Karina 

Djuniadi, 

Hendra Jatnika, 

Rahma Farah 

Ningrum, Wali 

Syahputro 

Cahoyo 

Kabidoyo 

Alat Pendeteksi Dan 

Monitoring 

Kematangan Tape 

- Sensor 

DHT11 untuk 

membaca 

suhu. 

 

- Load cell untuk 

mendeteksi 

berat pada tape. 

- Modul Wifi 

- Servo untuk 

membuka 

wadah 
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2 Mohammad 

Noufal Abdillah 

Rancang Bangun Alat 

Pendeteksi Kualitas 

Tape Singkong 

dengan Sensor MQ3 

Dan Sensor LCD 

Berbasis Fuzzy Logic 

- Menggunakan 

Sensor MQ3 

untuk 

mendeteksi 

alkohol 

- Sensor LDR 

untuk menerima 

cahaya 

- Menggunakan 

system Fuzzy 

Logic 

3. Elly Antika, 

Yuana 

Susmiati, 

Fahmi Ulin 

Nuha 

Perbandingan Alat 

Baca Kadar 

Bioetanol 

Menggunakan 

Sensor MQ3 dan 

Sensor TGS2620 

- Menggunakan 

Sensor MQ3 

untuk 

mendeteksi 

alkohol 

- Sensor 

TGS2620 untuk 

mendeteksi 

alkohol 

- Mikrokontroler 

Arduino nano 

sebagai 

pemroses 

perintah. 

4.  Rizqiah Dwi 

Agustin 

Sistem Monitoring 

Suhu Penyimpanan 

dan waktu 

fermentasi pada 

kematangan tape 

ubi jalar berbasis 

Internet of things 

- Menggunakan 

Sensor MQ3 

untuk 

mendeteksi 

alkohol 

- Sensor 

DHT11 untuk 

membaca 

suhu.. 

 

- Mikrokontroler 

NodeMCU 

sebagai 

memproses 

perintah. 

- Menggunakan 

platform 

aplikasi 

thingspeak 

untuk 

memonitoring. 
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BAB 3. METODE KEGIATAN 

 

3.1 Tempat dan waktu pelaksanaan 

3.1.1 Tempat Pelaksanaan 

Pelaksanaan tugas akhir dengan judul “Sistem Monitoring Suhu 

Penyimpanan dan Waktu Fermentasi Pada Kematangan Tape Ubi Jalar Berbasis 

Web” ini di laksanakan di Lab SKK. 

3.1.2 Waktu Pelaksanaan 

Penelitian mengenai tugas akhir ini dikerjakan selama 5 bulan, yaitu mulai 

bulan November 2019 hingga April 2020. 

 

3.2 Alat dan Bahan 

3.2.1 Alat 

Berikut ini adalah Tabel 3.1 Alat yang dibutuhkan dalam pengerjaan tugas 

akhir ini terdiri dari dua jenis yaitu perangkat keras (hardware) dan perangkat 

lunak (software) ; 

Tabel 3.1 Perangkat Lunak (Software) 

No. Nama Spesifikasi 

1. Sistem Operasi Windows 10 Pro 

2. Arduino IDE Versi 1.8.5 

 

Tabel 3.2 Perangkat Keras (Hardware) 

No Nama Spesifikasi Jumlah 

1. Mikrokontroler Node MCU ESP8266 1 Unit 

2. Sensor Suhu DHT11 1 Unit 

3. LCD LCD 16x2 1 Unit 

4. Sensor Alkohol MQ3 1 Unit 

5. Modul Relay 2 Unit 

6. Laptop HP AMD A9-9420 RADEON R5 

RAM 4GB 

1 Unit 
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3.2.2 Bahan 

Berikut ini adalah Tabel 3.3 Bahan yang dibutuhkan dalam pengerjaan 

tugas akhir “sistem monitoring suhu penyimpanan dan waktu fermentasi pada 

kematangan tape ubi jalar berbasis internet of things” yaitu ; 

Tabel 3.3 Bahan 

No. Nama Spesifikasi Jumlah 

1. Timah Paragon 1 Buah 

2. Kabel Jumper Male to male dan Male to 

Female 
Secukupnya 

3. Catu Daya Kabel Micro USB 1 Buah 

4. Solder 40 W, 220-240 V 1 Buah 

5. Ruang 

Penyimpanan 
Triplek 6 Buah 

6. Kipas DC 4 x 4 cm 2 Buah 

7. Bohlam 15 Watt 1 Buah 

8. Gunting Sedang 1 Buah 

 

3.3 Metode Kegiatan 

Metode adalah cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan 

suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan (Depdiknas. 2003. 740). 

Dalam pengerjaan tugas akhir  yang berjudul “sistem monitoring suhu 

penyimpanan dan waktu fermentasi pada kematangan tape ubi jalar berbasis 

internet of things” ini dibutuhkan data dan informasi yang sesuai dengan sifat 

permasalahannya agar data dan informasi yang diperoleh cukup lengkap 

digunakan sebagai dasar dalam membahas masalah yang ada pada judul ini. 

Metode kegiatan  pada dasarnya merupakan urutan kegiatan untuk mendapatkan 

data yang diperoleh kemudian diolah, dianalisis dan diproses lebih lanjut dengan 

dasar-dasar teori yang telah dipelajari untuk menarik kesimpulan sehingga 

mencapai  tujuan dan kegunaan tertentu. Metode yang digunakan  pada  tugas 

akhir ini meggunakan tahapan metode kegiatan  seperti pada gambar 3.1 berikut: 
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Gambar 3.1 Diagram Kegiatan 

Penyelesaian pelaksanaan kegiatan pengerjaan tugas akhir ini, penulis 

akan menggunakan rangkaian metode kegiatan yang tercantum pada gambar 3.1 

diagram kegiatan diatas. Metode yang akan diterapkan adalah dengan membuat 

kerangka kerja, kerangka kerja tersebut akan menjelaskan secara garis besar 

urutan mekanisme yang akan dilaksanakan. 

 

3.4 Pelaksanaan Kegiatan 

3.4.1 Studi Pustaka 

Dalam pengerjaan tugas akhir ini dibutuhkan sumber-sumber referensi 

sebagai bahan acuan dan pertimbangan. Penulis menghimpun referensi, mencari 

dan mengumpulkan informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang 

menjadi objek penelitian. Infomrasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, 

karya ilmiah, jurnal penelitian, laporan akhir, skripsi, tesis dan internet. 

 

Perencanaan 

Studi Pustaka 

Analisa 

Pengadaan Alat 

dan Bahan 

Perancangan 

Pembuatan dan 

Implementasi 

Pengujian 

Evaluasi kinerja 

dan Alat 
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3.4.2 Analisa 

Pada tahap ini penulis mengumpulkan data dan informasi dengan cara 

mengamati objek, objek yang dimaksud adalah suhu yang terdapat pada ruang 

penyimpanan tape. Setelah penulis mengumpulkan informasi dan menyusun data  

terkait objek yang ditelilti, penulis dapat mengetahui rentang suhu ruang 

penyimpanan yang optimal untuk fermentasi tape. Berdasarkan pengalaman dan 

informasi tersebut, nodemcu esp8266 dapat memproses data yang akan digunakan 

untuk memonitoring suhu. 

3.4.3 Perancangan 

Pada tahap ini penulis melakukan tahap perancangan alat system 

monitoring suhu. Perancangan yang akan dibuat meliputi skema perangkat dan 

alur kerja alat yang akan dibuat. Pada pembuatan sistem monitoring akan 

menggunakan sensor dht11, sensor mq3, lcd, buzzer, relay, lampu, kipas dan  

nodemcu esp8266 sebagai mikrokontroler. Dht11 akan digunakan untuk 

mengukur dan sebagai indikator suhu pada penyimpanan, mq3 sebagai pengukur 

kadar alcohol pada tape, dan  nodemcu esp8266 sebagai media transfer data antara 

web dengan mikrokontroler sebagai pusat pengendali kontrolnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Diagram Blok 

Alur dari diagram blok diatas akan dimulai dari pembacaan sensor dht11 

untuk membaca suhu dan sensor mq3 akan mendeteksi jumlah alkohol pada tape, 

User 

Nodemcu 

esp8266 

DHT11 

MQ3 

Kipas 

Lampu 

Buzzer 

Internet 

Thingspeak 
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yang kemudian data tersebut akan diolah nodemcu esp8266 untuk mengubah data 

analog dari sensor ke dalam bentuk data digital. Kemudian nodemcu esp8266 

akan menghidupkan kipas, lampu dan Buzzer. Setelah semua data telah diperoleh 

maka nodemcu esp8266 dihubungkan ke internet melalui komunikasi serial wifi 

agar data bisa ditampilkan pada platform aplikasi thingspeak untuk dibaca oleh 

user. 
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Gambar 3.3 Flowchart Cara Kerja Alat 

Sensor dht11 akan membaca nilai suhu yang ada pada ruangan dalam 

bentuk data digital. Kemudian sensor mq3 akan membaca kadar alkohol pada saat 

berlangsungnya fermentasi dalam bentuk data analog yang kemudian dikonversi 

kedalam data digital. Jika suhu kurang dari 29°  dan kadar alkohol kurang dari 2 

% maka data akan diolah kembali oleh nodemcu esp8266 untuk menyalakan 

lampu yang berfungsi untuk menghangatkan ruangan atau menambah suhu panas 

dalam ruangan. Jika tidak, maka suhu kurang dari 29°  dan kadar alkohol lebih 

dari 2% maka lampu on dan buzzer on menandakan tape matang. Jika tidak, suhu 

lebih dari 29° dan kadar alkohol kurang dari 2% maka kipas on untuk mengurangi 

suhu panas dalam ruangan menjadi lebih stabil. Jika tidak, suhu lebih dari 29° dan 

kadar alkohol lebih dari 2%  maka kipas on dan buzzer on. Jika tidak, suhu sama 

dengan 29° dan kadar alkohol kurang dari 2% maka buzzer, kipas, dan lampu off. 

Jika tidak, suhu sama dengan 29° dan kadar alkohol lebih dari 2% maka buzzer 

on. Jika tidak, maka  data akan diolah kembali oleh nodemcu esp8266 untuk 

kembali ke pembacaan oleh sensor untuk mendeteksi suhu dan  kadar alkohol 

hingga mencapai batas yang ditentukan.. Kemudian data yang telah dibaca oleh 

sensor dht11 dan mq3 akan ditampilkan ke lcd. Setelah semua terdeteksi sesuai 

dengan yang ditentukan maka data akan dihubungkan ke internet menggunakan 

komunikasi serial wifi pada nodemcu esp8266 untuk ditampilkan pada antarmuka 

Selesai 

1 

Data ditampilkan 

di LCD 

Data diolah oleh 

nodemcu esp8266 

Ditampilkan di 

thingspeak 
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web yang sudah disediakan platform thingspeak sehingga user dapat membaca 

dan memantau data penyimpanan meskipun berada diluar area ruang 

penyimpanan. 

3.4.4 Pengadaan Alat dan Bahan 

Pada tahap ini dilakukan analisis dan pengadaan alat dan bahan yang 

dibutuhkan sesuai dengan perencanaan yang telah direncanakan. Pengadaan ini 

diprioritaskan kepada alat dan bahan yang harus diselesaikan ditahap awal seperti 

bagian rangkaian. Pada gambar di bawah ini merupakan design alat yang dilihat 

dari depan, samping, dan belakang.  

Gambar 3.4 Design alat bagian depan dan samping 

Gambar 3.5 Design alat bagian belakang 

3.4.5 Pembuatan dan Implementasi 

Pada tahapan ini dilakukan pembuatan alat dari komponen yang telah 

tersedia berdasarkan cara kerja alat yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian 

melakukan implementasi penerapan berbagai solusi yang telah dirancang dengan 

menuliskan kode program (coding) sesuai system pada flowchart menggunakan 
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bahasa pemrograman C pada Arduino IDE untuk mempermudah dan mengatasi 

masalah yang dihadapi. 

3.4.6 Pengujian 

Pada tahap ini dilakukan pengujian meliputi ketepatan pembacaan sensor 

dht11 sebagai indikator suhu, ketepatan sensor mq3 dalam mendeteksi kadar 

alkohol serta ketepatan web dalam memonitoring suhu. 

3.4.7 Evaluasi Kinerja Alat 

Pengawasan suatu sistem monitoring suhu dan waktu penyimpanan pada 

kematangan tape, sehingga didapatkan sebuah hasil dan diharapkan system ini 

memiliki kinerja yang baik sehingga dapat membantu dalam proses pembuatan 

tape yang lebih akurat. 

 

3.5 Tabel Jadwal Pelaksanaan Kegiatan 

Jadwal pelaksanaan kegiatan tugas akhir ini dengan judul Sistem Monitoring Suhu 

Penyimpanan dan Waktu Fermentasi pada Kematangan Tape Ubi Jalar Berbasis 

Web dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut. 

No Jenis Kegiatan 
 Bulan ke- 

1 2 3 4 5 

1. Studi Pustaka 
     

2. Analisa 
     

3. Perancangan 
    

4. Pengadaan Alat dan Bahan 
    

5. Pembuatan dan Implementasi 
   

6. Evaluasi Kinerja Alat 
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BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Studi Pustaka 

Hasil studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan teori dan literature 

dari berbagai sumber yaitu, buku, jurnal, laporan tugas akhir, skripsi dan internet. 

Teori yang didapat diantaranya mengenai monitoring suhu dan kadar alkohol, web 

serta  kebutuhan-kebutuhan untuk membuat sistem monitoring dan penelitian-

penelitian terdahulu sebagai referensi. Hasil studi pustaka berupa data dan 

informasi telah dijabarkan pada BAB 2. 

4.2 Hasil Perancangan Alat 

4.2.1  Perancangan Perangkat Keras 

Berdasarkan studi pustaka yang telah dilakukan penulis menggunakan 

beberapa komponen yang memiliki tugas dan fungsi sendiri-sendiri. Komponen 

tersebut terdiri dari sebuah nodemcu esp8266 yang digunakan sebagai pengontrol 

utama, sensor dht11 sebagai sensor untuk mengukur suhu ruangan, sensor mq3 

untuk mendeteksi kadar alkohol pada tape, relay untuk memutus dan 

menyambungkan arus listrik, buzzer sebagai alarm, lampu untuk menghangatkan 

ruangan dan kipas untuk mendinginkan ruangan. 

Gambar 4.1 Skematik Rangkaian alat. 
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Perancangan skematik alat menggunakan aplikasi fritzing. Pada gambar 

diatas terdapat beberapa macam warna kabel yang berbeda, perbedaan warna 

kabel dalam skematik menunjukkan bahwa kabel tersebut masuk ke dalam pin 

nodemcu esp8266 yang berbeda dan untuk warna kabel yang sama masuk pada 

satu pin yang sama. 

Tabel 4.1 Pin Komponen yang digunakan 

Komponen       Pin Komponen      Pin NodeMCU 
   

DHT11 VCC +5V 

 Analog D3 

 GND GND 

MQ3 VCC +5V 

 GND GND 

 A0 A0 

 D0 D0 

Relay 1 Input D6 

 GND GND 

 Output Kipas DC 

Relay 2 Input D7 

 GND GND 

 Output Lampu 

Buzzer VCC D4 

 GND GND 

LCD I2C 16X2 VCC 5V 

 GND GND 

 SDA D1 

 SCL D2 

 Tabel 4.1 diatas menjelaskan tentang jalur terhubungnya rangkaian yang 

telah terpasang mulai dari sensor dht11 terhubung dengan pin d3, mq3 terhubung 

dengan pin A0 untuk analog dan D0 untuk digital, relay 1 terhubung dengan pin 

d6, relay 2 terhubung dengan pin d7, buzzer terhubung dengan pin d4, dan lcd i2c 

Inter-Integrated Circuit 16x2 terhubung dengan pin d1 untuk kabel sda (Serial 

Data) dan pin d2 untuk scl (Serial Clock), pin gnd terhubung dengan breadboard 

pada titik negatif , sedangkan pin vcc terhubung dengan breadboard pada titik 

positif. 
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4.2.2 Perancangan Perangkat Lunak 

Thingspeak adalah platform analisis berbasis IoT yang dapat 

memvisualisasi berupa grafik dan menganalisa lalu lintas data. Dengan 

menggunakan situs thingspeak, penulis dapat memonitor data pada pembacaan 

sensor suhu kelembapan dan kadar alkohol pada tape. Kemudian menggunakan 

channels dan halaman web yang disediakan oleh thingspeak. 

Penulis menggunakan aplikasi web thingspeak sebagai pengaplikasian 

untuk memonitoring. Kode program dibawah ini merupakan blok yang digunakan 

untuk mengirim data dari nodemcu esp8266 ke thingspeak. Data tersebut berupa 

suhu kelembapan dan kadar alkohol.  

 

4.1 Kode Program  suhu dan kelembapan 

#include <ESP8266WiFi.h>; 

#include <WiFiClient.h>; 

#include <ThingSpeak.h>; 

 

const char* ssid = "B2"; //Your Network SSID 

const char* password = "sucirahayub2"; //Your Network Password 

 

unsigned long myChannelNumber = 1120133; //Your Channel Number 

(Without Brackets) 

const char * myWriteAPIKey = "DUQFJ94S3MOS953A"; //Your Write API 

Key 

 

// Connect to WiFi network 

WiFi.begin(ssid, password); 

ThingSpeak.begin(client); 

 

//Update in ThingSpeak 

ThingSpeak.writeField(myChannelNumber, 2,suhu, myWriteAPIKey); 

ThingSpeak.writeField(myChannelNumber, 3,kelembaban, myWriteAPIKey); 

delay(100); 
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4.3 Hasil Alat Secara Keseluruhan 

Dalam pembuatan prototype penyimpanan tape penulis menggunakan 

kotak triplek dengan ukuran 30 x 40 x 40 cm. Didalam kotak tersebut berisi lampu 

bohlam, kipas dc, sensor suhu dht11, sensor mq3 dan buzzer 

Gambar 4.2 Isi kotak prototype penyimpanan tape 

Sedangkan untuk sistem pengendalinya berada di bagian belakang kotak 

menggunakan input dari adaptor 5v. Di dalamnya terdapat relay, breadboard dan 

mikrokontroler.  

Gambar 4.3 Alat bagian samping dan belakang 

4.4 Pengujian Alat 

Pengujian alat dilakukan untuk mengetahui apakah alat yang telah 

dirancang dapat bekerja atau berfungsi dengan baik sebagaimana yang telah 

direncanakan. Pengujian yang dilakukan terhadap alat meliputi beberapa blok 

rangkaian perangkat keras yang telah dirancang dan juga pengujian terhadap 

gabungan dari beberapa rangkaian seperti, pengujian sensor, pengujian otomatis 

sistem. 
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4.4.1  Pengujian Sensor 

Dalam melakukan pengujian terhadap sensor suhu dht11 penulis akan 

membandingkan keakuratan sensor dengan melakukan pembacaan pada sensor 

dht11 dengan nilai pada thermometer.  Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui 

kinerja alat dan sensor. Sedangkan pada sensor MQ3 penulis menggunakan nilai 

range pada sensor  Penulis akan menguji sistem dalam waktu 6 hari dalam satu 

ruangan normal. Hasil pengujian alat diharapkan mampu mendapatkan data yang 

valid serta untuk mengetahui apakah alat sudah bekerja dengan yang ditentukan. 

Uji keakuratan sensor pada sistem dapat ditunjukkan pada gambar 4.4 berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 Uji keakuratan sensor sistem 

Tabel 4.2 Pengujian sensor suhu 

Hari ke- Waktu Pukul 
Sensor 

sistem 
Thermometer 

Selisih 

Nilai 

1 Siang 12.00 30°C 30,3 °C 0,3 °C 

 Malam 21.00 29 °C 28,7 °C 0,3 °C 

2 Siang 10.00 29 °C 28,5 °C 0,5 °C 

 Malam 20.10 28 °C 28,7 °C 0,7  °C 

3 Siang 10.50 29 °C 29,3 °C 0,3 °C 

 Malam 19.15 28 °C 28,2 °C 0,2°C 

4. Siang 11.00 30 °C 30,5°C 0,5°C 

 Malam 20.15 27 °C 27,8 °C 0,8°C 

5. Siang  11.20 29 °C 29,4 °C 0,4°C 

 Malam 21.10 28 °C 28,9 °C 0,9°C 

6. Siang 11.00 29 °C 29,3 °C 0,3°C 

 Malam 20.50 28 °C 28,2 °C 0,2°C 
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Suhu : 29.00 

Kadar Alkohol 1% 

404 

Lampu mati 

Suhu : 29.00 

Kadar Alkohol 1% 

456 

Lampu mati 

Suhu : 29.00 

Kadar Alkohol 1% 

464 

Lampu mati 

Suhu : 29.00 

Kadar Alkohol 1% 

465 

Lampu mati 

Suhu : 29.00 

Kadar Alkohol 1% 

470 

Lampu mati 

 
 

Berdasarkan pada Tabel 4.2 diatas dapat disimpulkan bahwa pembacaan 

sensor pada sistem mempunyai keakuratan yang hampir sama dengan 

thermometer. Selisih nilai pembacaan sensornya sekitar kurang dari 1 °C . 

Tabel 4.3 Pengujian sensor alkohol 

Hari 

ke- 
Jarak 

Range 

sensor 

Kadar Alkohol berdasarkan 

fungsi kerja sensor MQ3 (%) 

1 2 cm 245 0 

2 4 cm 470 1 

3 6 cm 650 2 

4 2 cm 250 0 

5 4 cm 532 1 

6 6 cm 670 2 

Pada pengujian ini dilakukan pembacaan nilai dari sensor mq3 pada jarak 

2 cm dan range pada sensor. Pengujian ini dilakukan dengan membaca data dari 

sensor kemudian ditampilkan pada LCD. Hasil pengujian kadar alkohol pada tape 

dapat dilihat pada table 4.3. Hasil nilai kadar alkohol pada tabel diatas didapat 

dari konversi nilai range data analog ke  range data digital atau mapping pada 

sensor mq3 (Simanjuntak, 2017). Sedangkan hasil pengujian pada serial monitor 

bisa dilihat pada data berikut: 
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Suhu : 29.00 

Kadar Alkohol 2% 

518 

Lampu mati 

Suhu : 29.00 

Kadar Alkohol 2% 

523 

Lampu mati 

Suhu : 29.00 

Kadar Alkohol 2% 

543 

Lampu mati 

Suhu : 29.00 

Kadar Alkohol 2% 

549 

Lampu mati 

Suhu : 29.00 

Kadar Alkohol 2% 

578 

Lampu mati 

Suhu : 29.00 

Kadar Alkohol 2% 

590 

Lampu mati 
 

Data diatas merupakan hasil pengujian pada serial monitor pada hari 

kedua. Indikator suhu 29 °C dan jumlah kadar alkohol 1% dengan nilai range 

sensor antara 404 sampai 470 dalam keadaan lampu mati. Sedangkan dibawah ini 

merupakan data hasil pengujian pada serial monitor pada hari ketiga. Indikator 

suhu 29 °C dan jumlah kadar alkohol 1% dengan nilai range sensor antara 518 

sampai 590 dalam keadaan lampu mati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.2 Pengujian otomatis sistem  

Pada tahap ini penulis akan melakukan ujicoba respon lampu dan kipas 

terhadap pengaruh perubahan suhu. Pada tahap ini penulis menggunakan korek 

api dan es batu sebagai alat untuk mempengaruhi nilai sensor suhu. 

Tabel 4.4 Pengujian otomatis sistem

Hari Interval suhu Suhu awal Suhu akhir Lampu Kipas 

1 30-29 28 35 OFF ON 

  28 27 ON OFF 

2 30-28 28 32 OFF ON 

  28 25 ON OFF 
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3 29-26 28 35 OFF ON 

  28 26 ON OFF 

4 26-25 28 31 OFF ON 

  28 25 ON OFF 

Dari data pada Tabel 4.4 dapat diketahui sensor dapat bekerja dengan baik 

karena dapat membaca suhu yang sedang terjadi. Berdasarkan hasil pengujian 

pada suhu minimal 25 °C maka indikator lampu menyala (ON) dan kipas OFF, 

sedangkan pada suhu maximal 35 °C maka indikator lampu mati (OFF) dan kipas 

ON, kemudian pada suhu 29 °C maka indikator lampu dan kipas mati(OFF). . 

Pada pengujian diatas dapat disimpulkan bahwa lampu dan kipas telah berfungsi 

dengan baik mengikuti batas interval suhu yang telah ditentukan, indikator kipas 

berfungsi untuk mendinginkan ruangan, sedangkan indikator lampu berfungsi 

untuk menambah panas ruangan. Pengujian pada indikator lampu dan kipas dapat 

dilihat pada gambar 4.5 berikut: 

Gambar 4.5 Hasil pengujian otomatis sistem
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4.4.3 Pengaplikasian pada Web 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6 Tampilan aplikasi dan Hasil pembacaan pada lcd 

Pada tahap ini penulis melakukan uji coba koneksi antara web yang telah 

dibuat dengan hardware. Penulis melakukan pengujian pada sensor suhu untuk 

ditampilkan pada thingspeak. Pada gambar 4.6 diatas merupakan data pada hari 

pertama percobaan.  

 

4.4.4 Hasil  

Berdasarkan gambar 4.7 dibawah ini merupakan hasil jadi tape pada hari 

pertama dengan tekstur yang masih padat dan warna asli ubi masih terlihat, 

sedangkan pada hari ketiga selama proses monitoring berlangsung tekstur pada 

tape sudah mulai lunak dan berwarna kekuningan yang menunjukkan bahwa ubi 

sudah mulai menjadi tape. Hasil analisis menunjukkan bahwa sistem monitoring 

suhu berpengaruh terhadap berlangsungnya proses fermentasi untuk mendapatkan 

karakteristik yang sesuai.  

 

 

 

 

 

 

. 

Gambar 4.7 hasil jadi tape pada hari pertama dan ketiga 
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BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

1.1 Kesimpulan 

Dari hasil dan pembahasan pada sistem monitoring suhu penyimpanan dan 

waktu fermentasi pada kematangan tape ubi jalar berbasis web, dapat di ambil 

kesimpulan : 

1. Sensor mampu mendeteksi jumlah derajat suhu pada ruangan 

penyimpanan tape dan kadar persentase alkohol pada tape dan bekerja 

secara otomatis dengan menyesuaikan suhu ruangan dengan batasan suhu 

yang telah ditentukan menurut nilai batas bawah dan batas atas pada 

pembacaan sensor. Terdapat pengaruh kadar alkohol dan jarak sensor 

terhadap pembacaan sensor mq3. Semakin besar kadar alkohol, maka 

semakin tinggi tingkat akurasi pembacaan sensor mq3. Sedangkan 

semakin jauh jarak sensor, maka semakin rendah tingkat akurasi 

pembacaan sensor mq3. 

2. Perancangan sistem monitoring suhu untuk menjaga kestabilan suhu 

ruangan pada saat proses fermentasi berlangsung berbasis internet of 

things dengan meggunakan platform aplikasi thingspeak yang terhubung 

melalui serial wifi pada nodemcu esp8266. 

 

1.2 Saran 

1. Pada alat sistem ini masih terdapat beberapa eror pada pembacaan sensor 

mq3 (alkohol) maka perlu diperhatikan kembali keakuratannya dengan 

menggunakan sensor yang lebih cepat pembacaannya. 

2. Untuk keakuratan pembacaan pada sensor alkohol (mq3) ini sebaiknya 

lebih diperhatikan lagi pada kalibrasi sensor, dengan menambahkan 

koding kalibrasi sebelum menggunakan koding utama. 

3. Pengaplikasian monitoring pada sistem ini masih menggunakan 

thingspeak, untuk pengembangan lebih lanjut tentang sistem monitoring 

ini, penulis memberikan saran untuk dapat diaplikasikan menggunakan 

wordpress, atau menghosting web. 
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