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Abstrak—Lingkup pembahasan yang akan dijelaskan pada tulisan ini berkaitan dengan perancangan dan implementasi 
sistem pengingat dan kendali pada suatu sistem pengisian air bersih otomatis berbasis Internet of Things (IoT) yang 

dinamakan Monitoring and Smart Controlling Fill Water System (MIRACLE). Sistem MIRACLE memiliki fungsi utama 

sebagai pengendali pengisian air yang secara otomatis mengaktifkan pompa pengisi air berdasarkan parameter acuan 

berupa pemakaian air rendah, pemakaian air sedang, dan pemakaian air tinggi. Ketiga parameter acuan tersebut 

dihasilkan dari sistem pengolahan menggunakan sistem kecerdasan buatan fuzzy logic yang mengakumulasikan data-

data sensor seperti sensor debit air dan sensor waktu. Sistem MIRACLE didesain untuk dapat menggunakan aplikasi 
berbasis koneksi internet. Pembahsan pada tulisan ini tidak membahas keseluruhan sistem MIRACLE, namun hanya 

pada subsistem pengingat dan kendali. 

 
Kata kunci— Sistem, Fuzzy logic, Monitoring, Smart Controlling, IoT. 

 

I. PENDAHULUAN 

Internet of Things (IoT) merupakan suatu konsep yang 

bertujuan untuk memperluas manfaat dari konektivitas internet 

yang tersambung secara terus-menerus. Pada dasarnya IoT 

mengacu pada benda yang dapat diidentifikasikan secara unik 

sebagai repsesentatif virtual dalam struktur berbasis internet [1]. 

Adapun sistem kendali dan sistem pengingat merupakan salah 

satu sistem pokok pada kebanyakan sistem-sistem otomatis. Begitu 

pula pada sistem MIRACLE, kedua sistem tersebut berperan 

penting dalam kinerja sistem saat beroperasi, contohnya seperti 

menghidupkan aktuator, menghidupkan LED, dan memberi 

peringatan berupa pesan. Sebenarnya pada sistem pengingat 

memiliki inti pemrosesan berupa sistem kendali didalamnya, hanya 

saja perbedaan terletak pada penempatan fungsi. Sistem pengingat 

memiliki fungsi keluaran sebagai pengingat akan suatu 

kejadian/event yang sedang terjadi, sedangkan sistem kendali 

secara khusus berfungsi sebagai pengendali aktuator 

utama/indikator sistem. Mekanisme kerja sistem pengingat pada 

sistem MIRACLE adalah memberikan aksi peringatan kepada 

operator apabila terjadi gangguan pengisian air dengan cara 

mengirim pesan ke ponsel operator serta membunyikan buzzer pada 

box packaging selama sepuluh kali. Sedangkan sistem kendali pada 

sistem MIRACLE meliputi kendali aktuator/LED/LCD, dengan 

metode pengendalian berbasis daring (aplikasi) dan luring (saklar). 

II. METODE 

Penelitian ini menggunakan metode Research and Development 

(R&D) dalam proses pembuatan dan pengembangannya. Metode R&D 

merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan 

suatu produk tertentu, dan menguji keefektifan produk tersebut [2].  

Perancangan awal suatu sistem kendali memperhatikan kesesuaian 

hubungan antara masukan, pemrosesan, dan keluaran. Hal ini berguna 

sebagai gambaran awal yang memuat kerangka sistem. Pada Gambar 

1.1 merupakan gambar sistem MIRACLE yang memperlihatkan 

masukan sistem, inti pemrosesan, dan keluaran sistem. Secara garis 

besar sistem kerja dari sistem MIRACLE adalah melakukan 

pengendalian pengisian air berdasarkan parameter acuan yang telah 

dibuat (kondisi pemakaian air dan waktu shalat), selain itu sistem 

MIRACLE juga dapat memantau kondisi sistem pengisian air seperti 

status mode sistem, volume air dalam tangki penampung, kondisi 

aktuator, debit air masuk, dan debit air keluar. 

 

Gambar 1.1 Diagram Blok Sistem MIRACLE 

 Kemudian pada Gambar 1.2 merupakan single line diagram 

sistem MIRACLE yang menjelaskan alur daya yang mengalir pada 

modul/komponen yang digunakan. Pada gambar tersebut terdapat 

beberapa modul/komponen yang berkaitan dengan subsistem 

pengingat dan kendali diantaranya yaitu mikrokontroler, Node MCU, 

SIM800L v.2, relay, LED, dan buzzer. 

 

Gambar 1.2 Singgle Line Diagram Sistem MIRACLE 

Mikrokontroler Arduino Mega dengan chip Atmega 2560 berfungsi 
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sebagai kendali masukan serta keluaran pada sistem MIRACLE.      

Desain skematik mikrokontroler yang diterapkan pada subsistem 

pengingat dan kendali MIRACLE dapat dilihat pada Gambar 1.3. 

Arduino Mega2560 adalah papan mikrokontroler berbasiskan 

ATmega2560. Arduino Mega2560 memiliki 54 pin digital 

input/output, 15 pin dapat digunakan sebagai PWM, 16 pin sebagai 

input analah, dan 4 pin sebagai UART (poert serial hardware), 16 

MHz crystal osilator, koneksi USB, jack power, header ICSP, dan 

tombol reset. Arduino Mega2560 kompatibel dengan sebagian besar 

shield yang dirancang untuk Arduino Duemilanove atau Arduino 

Diecimila[3]. 

 

Gambar 1.3 Skematik Arduino Mega 2560 

Modul internet yang digunakan pada sistem MIRACLE terdapat 

dua yaitu ESP8266 dan Node MCU. ESP82566 berfungsi sebagai 

modul pengunggah data hasil sensing ke cloud server yang nantinya 

akan ditampilkan pada aplikasi dan LCD. Sedangkan modul internet 

yang berkaitan dengan subsistem kendali adalah Node MCU, Node 

MCU beroperasi dengan cara me-read data cloud server secara terus-

menerus. Apabila terjadi perubahan pada data cloud server maka 

secara simultan Node MCU akan mengirimkan perubahan data 

tersebut ke mikrokontroler yang kemudian akan diproses lebih 

lanjut[2]. Adapun desain implementasi dari Node MCU dapat 

diperlihatkan pada Gambar 1.4. 

 

Gambar 1.4 Modul Node MCU 

Modul SIM800L V.2 adalah modul Global System for Mobile 

Communication (GSM) dan General Packet Radio Service (GPRS) 

yang mendukung frekuensi quad-band (850/900/1800/1900MHz). 

Modul ini difungsikan sebagai pengirim Short Massages Service 

(SMS) ke ponsel operator. Desain implementasi SIM800L adalah 

seperti yang ditujukan pada Gambar 1.5. 

 

Gambar 1.5 Modul SIM800L V.2 

Modul relay berfungsi sebagai saklar untuk 

mengaktifkan/menonaktifkan komponen keluaran seperti buzzer dan 

LED yang sebelumnya mendapat trigger dari mikrokontroler. Adapun 

desain implementasi relay dapat dilihat pada Gambar 1.6. 

 

Gambar 1.6 Modul Relay 4 Channel 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Implementasi 

Hasil implementasi sistem MIRACLE adalah sebuah boks dengan 

ukuran panjang 23cm, tinggi 18cm, dan lebar 6cm. Tampak depan dari 

boks tersebut dapat dilihat dan dijelaskan pada Gambar 1.7. 

 

Gambar 1.7 Boks MIRACLE Tampak Depan 

Kemudian boks MIRACLE tampak samping dapat dilihat dan 

dijelaskan pada Gambar 1.8. 

 

Gambar 1.8 Boks MIRACLE Tampak Samping 

Adapun penjelasan komponen/modul bagian dalam boks 

MIRACLE dapat dilihat pada Gambar 1.9 dan Gambar 1.10. 
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Gambar 1.9 Boks MIRACLE Tampak Dalam 

 

Gambar 1.10 Boks MIRACLE Tampak Dalam 

B. Pengujian Sistem Pengingat 

 Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui respon sistem 

pengingat apakah telah sesuah dengan spesifikasi yang sebelumnya 

telah dirancang. 

TABEL I 

PENGUJIAN SISTEM PENGINGAT 

Pengujian 

Waktu Pompa Tidak 

Mengisi (1>x<10 menit) 

Waktu Pompa Tidak 

Mengisi (≥10 menit) 

Indikator 

Respon 

Penerimaan 

Pesan 

Buzzer 

Respon 

Penerimaan 

Pesan 

Buzzer 

1 X X ✓ ✓ 

2 X X ✓ ✓ 

3 X X ✓ ✓ 

4 X X ✓ ✓ 

5 X X ✓ ✓ 

Data pada Tabel 1 merupakan data hasil pengujian sistem 

pengingat. Cara kerja dari sistem pengingat adalah apabila sistem 

mendeteksi aktuator hidup namun pembacaan sensor level air tidak 

mendeteksi adanya penambahan satu level selama 10 menit maka 

buzzer akan aktif dan modul SIM800L v.2 akan mengirimkan pesan 

peringatan pada ponsel operator. Pada Gambar 1.11 diperlihatkan 

respon sistem MIRACLE berupa SMS ke ponsel operator. 

 

 

Gambar 1.11 Respon Pengingat Sistem MIRACLE Berupa SMS 

Pada Gambar 1.11 terlihat bahwa ponsel menerima pesan dari 

nomor provider yang disematkan pada modul SIM800L v.2, dengan 

pesan “Pompa Bermasalah” dan juga secara bersamaan buzzer yang 

ada pada box packaging berbunyi selama 10 kali. 

C. Pengujian Sistem Kendali 

Pengujian pada sistem kendali bertujuan untuk mengetahui apakah 

pengendalian berbasis nirkabel cukup efektif untuk menggantikan 

sistem kendali manual serta dapat menunjang sistem IoT. Pada Tabel 

2 dibawah ini merupakan data hasil pengujian sistem kendali sistem 

MIRACLE dengan membandingkan respon pada kondisi asli 

(aktuator), data cloud server, dan data yang ditampilkan di aplikasi. 

TABEL II 

PENGUJIAN SISTEM KENDALI 

Pengujian 

Mode 

Tangki 

(%) 
Aktuator 

Tampilan 

Monitoring 

Aktuator 

Kerja Sistem 
Cloud 

Server 
Aplikasi 

1 

Otomatis 

Low 

0 Hidup Hidup Hidup 

2 10 Hidup Hidup Hidup 

3 20 Hidup Hidup Hidup 

4 30 Mati Mati Mati 

5 40 Mati Mati Mati 

6 50 Mati Mati Mati 

7 60 Mati Mati Mati 

8 70 Mati Mati Mati 

9 80 Mati Mati Mati 

10 90 Mati Mati Mati 

11 95 Mati Mati Mati 

12 

Normal 

0 Hidup Hidup Hidup 

13 10 Hidup Hidup Hidup 

14 20 Hidup Hidup Hidup 

15 30 Hidup Hidup Hidup 

16 40 Hidup Hidup Hidup 

17 50 Mati Mati Mati 

18 60 Mati Mati Mati 

19 70 Mati Mati Mati 

20 80 Mati Mati Mati 

21 90 Mati Mati Mati 

22 95 Mati Mati Mati 
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23 

Labor 

0 Hidup Hidup Hidup 

24 10 Hidup Hidup Hidup 

25 20 Hidup Hidup Hidup 

26 30 Hidup Hidup Hidup 

27 40 Hidup Hidup Hidup 

28 50 Hidup Hidup Hidup 

29 60 Hidup Hidup Hidup 

30 70 Mati Mati Mati 

31 80 Mati Mati Mati 

32 90 Mati Mati Mati 

33 95 Mati Mati Mati 

Pada Gambar 1.12 merupakan hasil pengujian dari sistem kendali 

MIRACLE. Pada gambar tersebut terlihat bahwa LED hijau menyala 

berarti sistem otomatis aktif (berdasarkan sistem fuzzy), dan relay 

channel 3 menyala berarti aktuator sedang aktif serta pada bagian 

pojok kanan LCD terdapat tulisan LBOR yang berarti Labor mode atau 

mode pemakaian air tinggi sedang aktif.  

 

Gambar 1.12 Hasil Pengujian Sistem Kendali MIRACLE 

Pemicu awal/trigger kendali dari sistem MIRACLE berawal dari 

aplikasi seperti yang tertampil pada Gambar 1.13. Ketika tombol 

virtual pada aplikasi tersebut ditekan maka algoritma aplikasi tersebut 

akan mengirimkan data ke cloud server, kemudian karena sistem kerja 

dari modul Node MCU bekerja secara realtime dalam membaca data 

di cloud server, maka apabila terjadi perubahan langsung terbaca dan 

secara simultan Node MCU juga mengirimkan data ke mikrokontroler. 

Respon kendali berdasarkan sistem tersebut sangat mengandalkan 

koneksi internet yang memadai, sehingga dalam implementasi 

nyatanya, koneksi internet dari ponsel operator dan koneksi internet 

lokal yang terhubung ke sistem MIRACLE harus ditinjau dan 

dipersiapkan lebih matang untuk menunjang sistem bekerja secara 

optimal. Adapun penjelasan dari sistem kendali nirkabel tersebut dapat 

dilihat pada Gambar 1.14. 

 

Gambar 1.13 Menu Kendali Aplikasi MIRACLE 

Tabel perintah yang ada pada aplikasi MIRACLE dapat dilihat pada 

Tabel 3 dibawah ini. 

TABEL III 

LIST PERINTAH KENDALI 

List Command Keluaran 

Manual Mode Manual Aktif 

Auto Mode Kendali 

Cerdas Aktif  

On (Aktuator) Aktuator Aktif 

Off (Aktuator) Aktuator Tidak 

Aktif 

On (Sistem Mode) Sistem Kendali 

Cerdas Aktif 

Off (Sistem Mode) Sistem Kendali 

Cerdas Tidak Aktif 

 

Gambar 1.14 Alur Diagram Kendali Sistem MIRACLE 

 Data cloud server yang diakses oleh modul MCU dan aplikasi 

adalah sebuah platform open source IoT dan Application 

Programming Interface (API) untuk menyimpan dan mengambil data 

menggunakan protocol HTTP melalui internet atau Local Area 

Network (LAN) yang dinamakan ThingSpeak. Di dalam ThingSpeak 

terdapat pengaturan channel di dalam satu channel terdapat maksimal 

8 field data. Secara keseluruhan sistem MIRACLE mimiliki 3 

channnel data yaitu monitoring (5 Field), controlling (3 Field), dan 

data base air (2 Field). Masing-masing field akan berisi data apa saja 

yang akan diupload dengan kode field 1, field 2, dan seterusnya. Pada 

channel controlling terdapat tiga field diantaranya yaitu: field 1 

mengakuisisi data working mode/mode kerja auto/manual, field 2 

mengakuisisi data aktif/nonaktif aktuator, dan field 3 mengakuisisi 

data aktif/nonaktif kendali cerdas fuzzy. Ketiga gambar field dapat 

dilihat pada gambar 1.15. 

 

Gambar 1.14 Alur Diagram Kendali Sistem MIRACLE 
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IV. SIMPULAN 

Poin kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan adalah 

sebagai berikut:  

1. Sistem kendali berbasis nirkabel dapat beroperasi secara optimal 

dengan syarat koneksi internet antara perangkat pengirim dan 

penerima relatif kuat dan stabil. 

2. Sistem pengingat dengan memanfaatkan dua keluaran buzzer dan 

SMS pada sistem MIRACLE dapat diintergrasikan dan beroperasi 

dengan baik. 

3. Sistem kendali dan pengingat yang merupakan subsistem 

MIRACLE berhasil diintegrasikan dengan sistem utama sehingga 

dapat menghasilkan sistem IoT yang baik. 
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