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Abstrak— Pada makalah ini akan menjelaskan mengenai sistem monitoring tangki dan kendali pompa air berbasis 
Internet Of Things pada alat Monitoring and Smart Controlling Fill Water System (MIRACLE). MIRACLE sendiri adalah 
sebuah alat untuk menjaga kondisi ketersedian air pada tangki dengan memanfaatkan sistem kendali cerdas dan Internet 

Of Things (IoT). Perancangan dengan sistem IoT memungkinkan MIRACLE dapat melakukan monitoring terhadap kondisi 
tangki serta melakukan kendali pada pompa air dari jarak jauh dengan menggunakan aplikasi Android.  MIRACLE dapat 
bekerja dengan memanfaatkan modul WiFi ESP826601 dan NodeMCU sebagai komunikasi serial serta cloud server 
ThingSpeak sebagai pusat server untuk pengolahan data. MIRACLE dapat melakukan monitoring tehadap level ketinggian 
air, kondisi status pompa, mode sistem yang bekerja, volume air dalam tangki, dan volume penggunaan air yang telah 
digunakan. Data-data tersebut adalah hasil sensing mikrokontroler yang kemudian dikirim menuju cloud server untuk 
diunduh oleh untuk ditampilakan pada aplikasi MIRACLE. Selain melakukan monitoring tangki, MIRACLE mampu 
melakukan kendali pada pompa, serta menentukan mode kerja sistem yang akan digunakan dan penggunaan kendali 
cerdas fuzzy. Proses kendali pompa air terjadi ketika aplikasi MIRACLE memberi perintah yang akan dikirim menuju 

cloud server untuk kemudian diunduh oleh mikrokontroler dengan perintah akhir yaitu mengeksekusi relay. Hasil 
penelitian menunjukan bahwa komunikasi data antara perangkat keras dan cloud server memiliki jeda ±𝟐. 𝟓𝒔 dengan 
penerimaan pada cloud server 100%  dan aplikasi yang dirancang berfungsi dengan baik sesuai dengan keinginan melalui 
black box testing. 

 
Kata kunci-- MIRACLE, IoT, Cloud Server, Android, WiFi. 

I. PENDAHULUAN 

Air merupakan unsur kehidupan yang sangat penting bagi 

manusia. Manusia membutuhkan air untuk berbagai kebutuhan rumah 

mulai dari minum, mandi, mencuci, serta kebutuhan sehari-hari 

lainnya. Tidak hanya pada rumah, tempat umum pun membutuhkan 

air sebagai unsur penting yang harus ada dan dapat dijangakau dengan 

baik. Salah satunya adalah tempat ibadah seperti masjid yang sangat 

membutuhkan air untuk berwudhu sebagai bagaian untuk 

menjalankan ibadah. Pada umumnya distribusi air yang terdapat pada 

masjid berasal dari sumur atau pun sumur bor yang akan disimpan ke 

suatu wadah penyimpanan, biasa dikenal dengan sebutan toren atau 

tangki air. Pengisian tangki tersebut umumnya menggunakan pompa 

air yang dapat diatur melalui alat control level ketinggian air yang 

dikenal pelampung pendeteksi. Pada pelampung pendeteksi terdapat 

radar yang berfungsi untuk men-trigger switch off ketika permukaan 

air dalam tangki mencapai batas maksimal atau membuat pelampung 

naik sehingga mencapai batas maksimal. Namun, pelampung 

pendeteksi sendiri mempunyai kelemahan dimana ketika pengguna air 

atau jama’ah masjid meningkat dan secara terus menerus 

menggunakan air maka air dalam tangki akan habis dan pelapung 

pendeteksi menjadi tidak stabil atau akan terlambat dalam men-

trigger switch on. Hal ini menyebabkan distribusi air menjadi 

terganggu dan saat jama’ah sedang berwudhu dapat menyebabkan 

kehabisan air.  Sebagai solusi dari permasalahan tersebut dibuatlah 

sebuah sistem pengisian air berbasis Internet Of Things (IoT) yang 

dapat memonitoring kondisi ketersedian air dan dapat mengendalikan 

pompa air dengan sistem kendali jarak jauh. Sistem monitoring 

merupakan suatu proses untuk mengumpulkan data dari berbagai 

sumber yang telah di implementasikan. Biasanya data yang 

dikumpulkan merupakan data secara real time. Sistem monitoring 

adalah suatu sistem yang bisa digunakan untuk mengamati suatu data 

dari alat ukur oleh manusia dimanapun tempat dan kapanpun 

waktunya[1]. Sedangkan sistem kendali adalah suatu sistem yang 

dapat mengendalikan, mengatur, memerintahkan dan mengontrol 

sebuah alat untuk melakukan sesuatu perintah. Secara teori sistem 

kendali merupakan susunan dari beberapa komponen yang disusun 

sedemikian rupa sehingga mampu dan bisa mengatur sistemnya 

sendiri atau sistem di luarnya. Sistem kendali ini mempunyai 

hubungan timbal balik antara komponennya sehingga membentuk 

konfigurasi sistem yang memberikan suatu hasil yang dikehendaki 

berupa respon[2]. Produk ini bernama MIRACLE (Monitoring and 

Smart Controlling Fill Water System). Produk MIRACLE 

menggunakkan sistem IoT. Sistem IoT berfungsi untuk 

mengumpulkan data-data yang dihasilkan oleh masing-masing benda 

atau sensor yang terhubung ke internet untuk dapat diolah dan 

dianalisis menjadi informasi yang berguna, sehingga nantinya dapat 

digunakan untuk memantau dan mengendalikan benda tersebut[3]. 

Perancangan MIRACLE pun membuat aplikasi Android sebagai 

interface pada pengguna untuk memudahkan dalam penggunan 

sistem. Android sendiri adalah salah satu platform dari perangkat 

Smartphone yang memiliki keutamaan antaralain lisensinya bersifat 

terbuka (open source) dan gratis (free) sehingga dapat bebas 

dikembangkan karena tidak ada biaya royalti maupun didistribusikan 

dalam bentuk apapun. Hal ini memudahkan para programmer untuk 

membuat aplikasi baru di dalamnya. Di Indonesia sendiri, sistem 

operasi Android telah menjadi sistem operasi paling populer dengan 

persentase pengguna Android sekitar 52% [4]. Dari hal tersebut pada 

sistem MIRACLE dimana cloud server dan aplikasi memiliki peran 

yang sangat penting didalamnya. Fungsi dari cloud server adalah 

sebagai penghubung antara hardware dan aplikasi Android yang 

terhubung melalui komunikasi internet dan aplikasi Android yang 

mailto:erlangga.13116087@student.itera.ac.id1,
mailto:tandri.13116118@student.itera.ac.id3
mailto:denny.nugroho@el.itera.ac.id4
mailto:dean.corio@el.itera.ac.id5


dibuat merupakan bagian dari interface untuk dapat melakukan 

monitoring dan kendali pompa air dengan smartphone. Kedua hal ini 

harus dapat menerima data hasil sensing dari hardware menuju 

aplikasi pengguna melalui database yang telah disediakan atau pun 

sebaliknya, guna untuk melakukan monitoring dan kendali pompa air 

pada sistem. 

II. METODOLOGI PENELITIAN 

Pada tahap dalam perancangan alat dibagi menjadi dua bagian 

yaitu perancangan  modul WiFi pada hardware untuk dapat mengirim 

serta mengunduh data dari ThingSpeak dan perancangan pada aplikasi 

sebagai interface pengguna. Kemudian langkah selanjutnya adalah 

melakukan integrasi antara cloud server dan aplikasi. Setelah itu 

sistem di uji coba, jika system gagal maka akan dilakukan analisis 

kegagalan tindaan perbaikan. Jika integrasi berhasil maka dilakukan 

pengambilan data pengujian. Tahap pengujian dan pengambilan data 

dilakukan untuk mengetahui kualitas serta keandalan dari sistem yang 

dibuat. Pengujian yang dilakukan menggunakan metode Black Box 

yaitu menguji tampilan dan tombol perintah yang terdapat pada 

aplikasi, uji modul yang digunakan, serja uji kinerja pengiriman data 

ke dalam cloud server dan pengunduhan data dari cloud server. Pada 

Gambar 1 merupakan prosedur penelitian yang dilakukan. 

 

 
Gambar 1. Prosedur Penelitian 

 

Sistem MIRACLE dibuat dengan menggunakan mikrokontroler 

Arduino Mega sebagai pusat kendali dengan 3 input utama dari 

sistem. Interface yang digunakan berbasis Aplikasi Android dengan 

komunikasi data menggunakan modul ESP8266-01 dan NodeMCU. 

Sistem monitoring pada aplikasi meliputi level ketinggian air dalam 

tangki, status mode kerja yang terdiri dari low, normal, atau labor, 

status pompa, volume air dalam tangki, dan penggunaan total air saat 

hari tersebut. Pada kontrol pompa air atau mode kerja sistem dapat 

menggunakan mode auto dan mode manual. Pada mode auto sistem 

akan berjalan secara otomatis dan dapat mengggunakan sistem cerdas 

fuzzy. Pada mode manual pompa air dihidupkan maupun dimatikan 

melalui tombol pada aplikasi Android. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Database Miracle 

Sistem database yang digunakan pada produk MIRACLE 

menggunakan platfrom ThingSpeak. Terdapat dua channel yang dapat 

dilihat oleh pengguna yaitu channel monitoring dan channel 

controlling. Pada channel monitoring terdapat 5 field atau suatu 

tempat khusus untuk menyimpan data. Pengguna dapat melihat data 

yang terekam berupa mode sistem baik low, normal, atau pun labor, 

status pompa hidup atau mati, level ketinggian air pada tangki, volume 

air dalam tangki, dan total penggunaan air pada hari tersebut. Pada 

channel controlling hanya terdapat 3 field yaitu mode kerja seperti 

manual atau otomatis, perintah untuk pompa hidup atau mati, dan 

mode penggunaan kendali cerdas hidup atau mati. Pembuatan channel 

dan jumlah field sesuai dengan kebutuhan dari sistem MIRACLE. 

Pada Gambar 2 adalah channel yang telah dibuat pada akun 

ThingSpeak. 

 

 
Gambar 2. Channel pada akun ThingSpeak 

 

B. Interface Monitoring MIRACLE 

Dalam interface monitoring pengguna dapat mengetahui data 

seperti pada channel monitoring yaitu mode sistem baik low, normal, 

atau pun labor, status pompa hidup atau mati, level ketinggian air pada 

tangki, volume air dalam tangka, dan total penggunaan air pada hari 

tersebut. Sistem kerja dari interface monitoring adalah hasil sensing 

mikrokontroler Arduino mega di kirim menuju database ThingSpeak 

pada channel monitroring dengan menggunakan modul WiFi 

ESP8266-01. Selanjutnya aplikasi Android MIRACLE mengunduh 

data pada channel tersebut kemudian menampilkannya pada 

monitoring acivity yang terdapat pada aplikasi. Proses pengiriman 

data hingga dapat ditampilkan pada aplikasi dapat dilihat pada 

Gambar 3 dan tampilan pada aplikasi MIRACLE dapat dilihat pada 

Gambar 4. 

 
Gambar 3. Proses sistem Monitoring berkerja 

 

 
Gambar 4. Tampilan Monitoring pada aplikasi 

C. Interface Controlling MIRACLE 

Dalam interface controlling pengguna dapat melakukan kendali 

pada pompa seperti mode kerja yang akan digunakan terdapat manual 

atau otomatis, mengatur hidup mati pompa, dan mengatur penggunaan 

kendali cerdas fuzzy. Ketika mode manual aktif maka sistem hanya 

dapat memberi perintah pada pompa kendali hidup atau mati dan 

ketika mode automatis sitem tidak dapat memberi perintah pada 

pompa akan tetapi dapat memberi perintah untuk penggunaan kendali 

cerdas fuzzy. Berbeda seperti monitoring proses dari controlling 



adalah aplikasi MIRACLE memberikan perintah yang akan dikirim 

ke ThingSpeak pada channel controlling. Kemudian NodeMCU yang 

berfungsi sebagai pengunduh data selalu berkomunikasi dengan 

ThingSpeak apakah ada data baru yang diterima, ketika terdapat data 

baru NodeMCU akan mengunduhnya menuju Arduino Mega untuk 

dilakukan eksekusi perintah pada Hardware MIRACLE. Proses dari 

kendali pada sistem controlling dapat dilihat pada Gambar 5 dan 

tampilan pada aplikasi MIRACLE dapat dilihat pada Gambar 6. 

 
Gambar 5. Proses sistem controlling bekerja 

 

 
Gambar 6. Tampilan Controlling pada aplikasi 

 

D. Hasil Pembuatan Alat 

Gambar 7 merupakan bentuk box packaging hardware alat yang 

didalamnya sudah terdapat modul ESP8266-01 dan NodeMCU. 

Gambar 8 merupakan keseluruhan tampilan yang telah dibuat pada 

aplikasi Android MIRACLE seperti tampilan splash screen, login 

screen, register screen, main screen, monitoring screen, dan 

controlling screen. 

 

 
Gambar 7. Hardware Miracle 

 

 
Gambar 8. Tampilan Keseluruhan Aplikasi MIRACLE 

 

E. Hasil Pengujian 

1) Hasil Pengujian Sistem Monitoring 

Pengujian pada sistem monitoring meliputi 5 hal sesuai 

dengan data yang ditampilkan pada aplikasi yaitu mode sistem 

baik low, normal, atau pun labor, status pompa hidup atau mati, 

level ketinggian air pada tangki, volume air dalam tangki, dan total 

penggunaan air pada hari tersebut. Pengujian dilakukan untuk 

mengetahui apakah hasil sensing dari mikrokontroler Arduino 

dapat terkirim ke cloud server dan kemudian dapat ditampilkan 

pada aplikasi monitoring activity. Pada pengujian level ketinggian 

air hasil sensing sensor pada tangki harus sesuai dengan 

pembacaan pada LCD, Cloud Server, dan Aplikasi. Table 1 adalah 

pengujian level ketinggian air. Pada pengujian mode sistem dapat 

diuji dengan keluaran dari tiap inputan fuzzy, dimana hasil dari 

setiap mode sistem harus sama dengan LCD, cloud server dan 

tampilan aplikasi. Tabel 2 adalah pengujian mode sistem.  Tabel 3 

adalah pengujian status pompa dalam keadaan hidup atau mati, 

kondisi pompa pada hardware harus sama dengan tampilan pada 

cloud server dan aplikasi MIRACLE, Tabel 4 adalah pengujian 

tota penggunaan air, dan Tabel 5 adalah pengujian volume air 

dalam tangka.  

 

Tabel 1. Pengujian Level Ketinggian Air 

Pengujian 

ke- 
Tanggal 

Tangki 

(%) 

Tampilan (%) 

LCD 
Cloud 

Server 
Aplikasi 

1 
25 Juni 

2020 

0 0 0 0 

10 10 10 10 

20 20 20 20 

30 30 30 30 

40 40 40 40 

50 50 50 50 

60 60 60 60 

70 70 70 70 

80 80 80 80 

90 90 90 90 

100 100 100 100 

 

Tabel 2. Pengujian mode sistem 

Waktu 

Sholat 

Debit 

Air 

Input 

Fuzzy 

1 

Input 

Fuzzy 

2 

Mode 

Sistem 

Tampilan Mode Sistem 

LCD 
Cloud 

Server 

Aplikasi 

90 

2,17 0,86 1 Low Low Low Low 

2,51 0,58 1 Low Low Low Low 

3,27 0,94 1 Normal Normal Normal Normal 

3,41 0,83 1 Normal Normal Normal Normal 

3,61 0,66 1 Normal Normal Normal Normal 

3,9 0,58 1 Labor Labor Labor Labor 

4,29 0,91 1 Labor Labor Labor Labor 

4,42 1 1 Labor Labor Labor Labor 

4,52 1 1 Labor Labor Labor Labor 

 

Tabel 3. Pengujian Status Pompa 

Tangki 

(%) 
Aktuator 

Tampilan Monitoring Aktuator 

Cloud Server Aplikasi 

0 Hidup Hidup Hidup 

10 Hidup Hidup Hidup 

20 Hidup Hidup Hidup 

30 Mati Mati Mati 

40 Mati Mati Mati 

50 Mati Mati Mati 

60 Mati Mati Mati 



70 Mati Mati Mati 

80 Mati Mati Mati 

90 Mati Mati Mati 

95 Mati Mati Mati 

Tabel 4. Pengujian tatal penggunaan air 

Pengujian 

ke- 
Tanggal 

Total penggunaan air hari ini (L) 

Pengukuran Sensor LCD 
Cloud 

Server 
Aplikasi 

1 
21 Juni 

2020 

0.25 0,27 0,27 0,27 0,27 

0.5 0,5 0,5 0,5 0,5 

0.75 0,76 0,76 0,76 0,76 

1 1,02 1,02 1,02 1,02 

2 2,03 2,03 2,03 2,03 

3 3,03 3,03 3,03 3,03 

4 4,05 4,05 4,05 4,05 

5 5,06 5,06 5,06 5,06 

6 6,02 6,02 6,02 6,02 

7 7,05 7,05 7,05 7,05 

8 8,03 8,03 8,03 8,03 

9 9,01 9,01 9,01 9,01 

10 10,01 10,01 10,01 10,01 

20 20,5 20,5 20,5 20,5 

30 30,3 30,3 30,3 30,3 

40 40,5 40,5 40,5 40,5 

50 50,3 50,3 50,3 50,3 

60 60,1 60,1 60,1 60,1 

70 70,2 70,2 70,2 70,2 

76 76,5 76,5 76,5 76,5 

 

 

Tabel 5. Pengujian volume air dalam Tangki 

Pengujian Ke Tanggal 

Volume air dalam tangki (L) 

Pengukuran 
Cloud 

Server 
Aplikasi 

1 21 Juni 2020 

8 8 8 

16 16 16 

24 24 24 

32 32 32 

40 40 40 

48 48 48 

56 56 56 

64 64 64 

70 70 70 

76 76 76 

2) Hasil Pengujian Sistem Controlling 

Pengujian pada sistem controlling meliputi 3 hal yaitu mode 

kerja dan kendali pompa. Pengujian dilakukan untuk merihat 

respons dari hardware ketika mendapat perintah dari aplikasi. 

Berikut ini adalah hasil pengujian pada sistem controlling. Pada 

Tabel 6 adalah pengujian mode kerja, pada aplikasi terdapat dua 

mode kerja yaitu otomatis dan manual. Pada hardware status 

mode otomatis ditandai dengan LED indicator berwarna hijau dan 

mode manual ditandai dengan warnah merah. Pengujian 

dilakukan dengan memberi perintah pada aplikasi untuk 

berpindah mode dan kemudian melihat respon pada cloud server 

dan hardware dengan ditandai berubah warna LED. Sedangkan 

pada Tabel 7 adalah pengujian mode operasional pompa. 

Pengujian operasional pompa dilakukan dengan mode manual. 

Aplikasi akan mematikan dan menghidupkan pompa kemudia 

akan merespon cloud server dan hardware yang di tandai dengan 

aktifnya relay. 

 

 

 

Tabel 6. Pengujian Mode Kerja 

Pengujian 

ke- 
Tanggal 

Mode Kerja 

Aplikasi 
Cloud 

Server 

LED 

Indikator 

1 
22 Juni 

2020 

Otomatis 1 Hijau 

Manual 0 Merah 

2 
24 Juni 

2020 

Otomatis 1 Hijau 

Manual 0 Merah 

3 
25 Juni 

2020 

Otomatis 1 Hijau 

Manual 0 Merah 

4 
27 Juni 

2020 

Otomatis 1 Hijau 

Manual 0 Merah 

5 
28 Juni 

2020 

Otomatis 1 Hijau 

Manual 0 Merah 

 

Tabel 7. Pengujian Mode Operasi pompa 

Pengujian 

ke- 
Tanggal 

Mode Operasi Pompa 

Aplikasi 
Cloud 

Server 
Aktuator 

1 
22 Juni 

2020 

Hidup 1 Hidup 

Mati 0 Mati 

2 
24 Juni 

2020 

Hidup 1 Hidup 

Mati 0 Mati 

3 
25 Juni 

2020 

Hidup 1 Hidup 

Mati 0 Mati 

4 
27 Juni 

2020 

Hidup 1 Hidup 

Mati 0 Mati 

5 
28 Juni 

2020 

Hidup 1 Hidup 

Mati 0 Mati 

 

F. Pembahasan 

Perancangan pengembangan sistem monitoring dan kendali 

pompa air berbasis internet of things pada alat Monitoring and Smart 

Controlling Fill Water System dirancang agar dapat menjadi solusi 

dalam memudahkan proses monitoring dan kendali pompa pada 

masjid raya khususnya. Sistem database atau cloud server menjadi hal 

yang sangat penting bagi sistem IoT. Untuk mengirim dan mengunduh 

data pada database dibutuhkan modul WiFi pada mikrokontroler  

serta perancagan aplikasi untuk memudahkan dalam pengaplikasian 

sistem. Dengan sistem dan alat ini diharapkan dapat menjadi solusi 

keterlambatan distribusi air pada tangki yang sering terjadi pada 

masjid raya dan tempat umum lainnya yang sangat membutuhkan air 

sebagai bagian penting dari tempat tersebut. 

 

IV. PENUTUP 

Sistem monitoring tangki air dan kendali pompa air berbasis 

Internet of things pada alat Monitoring And Smart Controlling Fill 

Water System berjalan dengan baik sesuai dengan spesifikasi yang 

dibutuhkan. Pada pengujian sistem monitoring maupun pengujian 

sistem controlling. 
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