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Abstract—Indonesia merupakan negara dengan 
curah hujan yang tinggi, musim penghujan dapat 
berlangsung selama empat bulan dalam kurun 
waktu satu tahun. Kebiasaan buruk masyarakat 
membuang sampah di saluran air, juga merupakan 
faktor pendukung penyebab terjadinya banjir. 
Selain dapat menimbulkan kerugian harta benda, 
banjir juga dapat menimbulkan korban jiwa. Oleh 
karena itu diperlukan sebuah sistem monitoring 
banjir dan peringatan agar menghindari terjadinya 
korban jiwa, dan meminimalisir kerugian materil 
yang terjadi akibat banjir.Dengan menggunakan 
teknologi internet pada saat ini yaitu Internet of 
Thing. Ada beberapa protokol yang berkembang 
untuk implementasi Internet of Thing diantaranya 
adalah Message Queue Telemetry Transport (MQTT). 
Sistem monitoring dan peringatan dini bahaya 
banjir juga dibuat agar dapat meyampaikan 
peringatan dengan cepat, dan memiliki cakupan 
yang luas. Implementasi sistem menggunakan sensor 
ultrasonik HC-SR04, NodeMcu V1.0 ESP8266 
12E.Sensor ultrasonik digunakan untuk mengukur 
level air yang datanya dapat dibaca oleh NodeMcu 
V1.0 ESP8266 12E sebagai media transmisi data dari 
data sensor ke server MQTT. Dengan Sistem ini 
maka debit air dapat dipantau melalui internet dan 
pengendalian pintu air secara otomatis sebagai 
pencegahan dini bahaya banjir. Hasil dari pengujian 
didapatkan tingkat keakurasian error sensor jarak 
3serta rata-rata pengiriman data(Publish) ke broker 
0.77921 mikrodetik, dan pengiriman ke 
pushbullet2.115 detik. 

 
Keywords— Bencana banjir, ESP8266, MQTT, 

Sistem Monitoring,publish/subscribe 

I. PENDAHULUAN 

Banjir adalah peristiwa tergenang dan 
terbenamnya daratan (yang biasanya kering) 
karena volume air yang meningkat. Hampir 
seluruh negara di dunia mengalami masalah banjir, 
tidak terkecuali di negara-negara yang telah maju 
sekalipun.Penyebab banjir biasanya 
dikarenakan adanya curah hujan yang tinggi, 
permukan tanah yang lebih rendah dibandingkan 
permukaan laut, pemukiman yang membangun 

pada dataran sepanjang sungai atau kali, adanya 
sampah sehingga aliran sungai tidak lancar. 

Di saat sekarang ini masyarakat sudah tidak 
peduli lagi terhadap lingkungan hidup tempat 
mereka tinggal. Hal ini telihat dari semakin 
sedikitnya masyarakat yang peduli terhadap 
kelestarianlingkungan.Banyak masyarakat yang 
masih membuang sampah sembarangan juga 
menggundulkanhutan. Merusak lingkungan atau 
mengeksploitasi lingkungan secara berlebihan 
dapat menyebabkan terjadinya banjir. 

IoT (Internet of Thing) merupakan sebuah 
konsep yang bertujuan untuk memperluas manfaat 
dari konektivitas internet yang tersambung secara 
terus-menerus. Adapun penggunaannya seperti 
berbagi data, remote control, dan penerimaan 
sensor, termasuk juga pada benda. Contohnya 
bahan pangan, elektronik, koleksi, peralatan apa 
saja, termasuk benda hidup yang semuanya 
tersambung ke jaringan lokal dan global melalui 
sensor yang tertanam dan selalu aktif.(Rossi, 2016) 

Dengan menggunakan protokol bernama 
MQTT (Message Queuing Telemetry Transport), 
protokol tersebut merupakan protokol yang 
berjalan TCP/IP dan mempunyai ukuran paket data 
dengan low overhead yang kecil (minimum 2 
bytes) sehingga berefek pada konsumsi catu daya 
yang juga cukup kecil. Kelebihan dari MQTT itu 
sendiri, softwarenya berbasis open source, ringan 
dan kapasitas yang sangat kecil. Memiliki fitur 
yang mendukung broker, ideal untuk 
pengembangan IoT. 

Berdasarkan kondisi dan keadaan di 
lingkungan tersebut,peneliti membuat alat untuk 
meminimalisir kerugian akibat banjir.Sistem 
monitoring pada saat ini sudah semakin maju 
seiring denganberkembangnya teknologi. Salah 
satunya penggunaan mikrokontroler yang semakin 
kompleks untuk pengaplikasianya dalam 
memonitoring. Sistem pemantau tersebut 
dilakukan bertujuan untuk dapat mengawasi segala 
aktifitas atau kegiatan yang terjadi pada suatu 
ruangan atau daerah tertentu yang dianggap 
penting dijaga keamanannya.Alat yangdirancang 
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bangun alatyang berfungsi sebagai sistem 
monitoring jarak jauh berbasis protokol MQTT 
dengan menampilkan level air pada telepon seluler 
android. Jadi dapat dipantaulevel airnya secara real 
time. 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Message Queuing Telemetry Transport 
(MQTT) adalah protokol transport yang bersifat 
client server publish/subscribe. Protokol yang 
ringan, terbuka dan sederhana, dirancang agar 
mudah diimplementasikan. Karakteristik ini 
membuat MQTT dapat digunakan di banyak 
situasi, termasuk penggunaanya dalam komunikasi 
machine-to-machine (M2M) dan Internet of Things 
(IoT). Protokol ini berjalan pada TCP/IP. Protokol 
MQTT membutuhkan transportasi yang 
menjalankan perintah MQTT, byte stream dari 
client ke server atau server ke client. Protokol 
transport yang digunakan adalah TCP/IP. TCP/IP 
dapat digunakan untuk MQTT, selain itu TLS dan 
WebSocket juga dapat menggunakan TCP/IP. 
Jaringan yang bersifat connectionless seperti User 
Datragram Protocol (UDP) tidak dapat digunakan 
karena dapat berakibat reorder data (Okky Satria 
Gede, 2015).Pola pesan publish-subscribe 
membutuhkan broker pesan. Broker bertanggung 
jawab untuk mendistribusikan pesan ke klien 
tertarikberdasarkan topik pesan. 
Protokol MQTT memiliki 14 jenis tipe pesan yang 

berbeda, seperti terlihat pada gambar 1 
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Gambar 1 Sinyal-sinyal control MQTT 

Berikut merupakan fitur protokol MQTT: 
1. Publish/subscribe message pattern yang 

menyediakan distribusi message dari satu 
ke banyak dan decoupling aplikasi. 

2. Messaggingtransport yang agnostic 
dengan isi dari payload. 

3. Menggunakan TCP/IP sebagai konektivitas 
dasar jaringan. 

Terdapat tiga level Qualities of Service (Qos) 
dalam penyampaian pesan: 

 “At most once”, di mana pesan dikirim 
dengan upaya terbaik dari jaringan 

TCP/IP. Kehilangan pesan satau terjadi 
duplikasi dapat terjadi. 

 “At least once”, dapat dipastikan pesan 
tersampaikan walaupun duplikasi dapat 
terjadi. 

 “Exactly once”, dimana pesan dapat 
dipastikan tiba tepat satu kali. 
 
Tabel 1 sinyal kontrol MQTT 

Mnemonic Description 

CONNET Client request to connect 
to server 

CONNACK Connect 
Acknowledfement 

PUBLISH Publish message 
PUBACK Publish 

Acknowledgement 
PUBRES Publish Received-assured 

delivery part 1 
PUBREL Publish Received-assured 

delivery part 2 
PUBCOMP Publish Complete-assured 

delivery part 3 
SUBSCRIBE Client subsribe request 
SUBACK Subscribe 

Acknowledgement 
UNSUBSCRIBE Client Unsubscribe 

request 
UNSUBACK Unsubscribe 

Acknoeledgement 
PINGREQ PING requent 
PINGRESP PING Response 
DISCONNECT Client is Disconnectting 

 MQTT Broker 

EclipseMosquitto merupakan brokeropen source 
(berlisensi EPL/EDL) brokerpesan 
yangmengimplementasikan MQTT versi 3.1 dan 
3.1.1. MQTT menyediakan metode lightweight 
melaksanakanperpesanan menggunakan model 
publish/subscribe atau mempublikasikan/ber-
langganan. Hal ini membuatnya cocokuntuk 
komunikasi Internet of Thingsseperti dengan 
sensor daya rendah atau perangkat mobile seperti 
ponsel,komputer tertanam atau mikrokontroler 
seperti Arduino.(Mosquitto.org, n.d.) 

 
Gambar 2 Arsitektur Protokol MQTT 
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 Node MCU 

Node MCU adalah Open-sourcefirmware dan 
pengembangan kit yang membantu untuk 
membuat prototipe produk IOT (Internet of 
Things) dalam beberapa baris skrip Lua. Node 
Mcu adalah sebuah platform open source IOT 
(Internet of Things). Node Mcu menggunakan Lua 
sebagai bahasa scripting Hal ini didasarkan pada 
proyek Elua, dan dibuat di atas ESP8266 SDK 1.4. 
Menggunakan banyak proyek open source, seperti 
lua-cjson. Ini mencakup firmware yang berjalan 
pada Wi-Fi SoC ESP8266, dan perangkat keras 
yang di dasarkan pada modul ESP-12. Node Mcu 
diciptakan tidak lama setelah ESP8266 keluar. 
Pada 30 Desember 2013, sistem Espressif mulai 
produksi ESP8266 tersebut. ESP8266 adalah SoC 
Wi-Fi terintegrasi dengan inti Tensilica Xtensa 
LX106, banyak digunakan dalam aplikasi IOT 
(Internet of Things). NodeMCU dimulai pada 13 
Oktober 2014, ketika Hong berkomitmen file 
pertama nodemcu-firmware untuk GitHub. Dua 
bulankemudian, proyek ini diperluas untuk 
mencakup sebuah platform terbuka-hardware 
ketika pengembang Huang R berkomitmen file 
Gerber dari papan ESP8266, bernama devkit 1.0. 
Kemudian di bulan itu, Tuan PM porting 
perpustakaan klien MQTT dari Contiki ke 
platform ESP8266 SoC, dan berkomitmen untuk 
proyek NodeMCU, maka NodeMCU mampu 
mendukung protokol MQTT IOT, menggunakan 
Lua untuk mengakses MQTT broker. Update 
penting lain dibuat pada 30 Januari 2015, ketika 
Devsaurus untuk proyek Node MCU. Node Mcu 
memungkinkan untuk dengan mudah 
mengarahkan LCD, Screen, OLED, bahkan VGA 
display. 

 
Gambar 3 esp8266 12e (Node MCU) 

 Sensor Ultrasonik 
Sensor ultrasonik merupakan sensor 

yangbekerja dengan cara memancarkan 
suatugelombang dankemudian menghitungwaktu 
pantulan gelombang tersebut. Ukuran frekuensi 
gelombang suara, yaitu sekitar 40 KHz sampai 
400 KHz 
Cara menghitung jarak tersebut ialah dengan 
mengalikan separuh waktu yang dipakai oleh 
signal ultrasonik untuk berjalan dr rangkaian TX 
hingga ditangkap kembali oleh rangkaian Rx, 
dengan kecepatan rambat dr signal ultrasonik tsb 

pd media rambat yg dipakainya (dalam hal ini 
adalah udara). 

 Motor Servo 

Motor servo adalah sebuah motor DC 
dengan sistem umpan balik tertutup dimana posisi 
rotor-nya akan di informasikan ke rangkaian 
kontrol yang asa di dlam motor servo. Motor ini 
terdiri dari sebuah motor DC, serangkaian gerak 
potensiometer, dan rangkaian kontrol. 
Potensiometer berfungsi untuk menetukan batas 
sudut dari putaran servo. Sedangkan sudut dari 
sumbu motor servo diatur berdasarkan lebar pulsa 
yang dikirim melalui kaki sinyal dari kabel motor. 

 
Gambar 4 Sensor Ultrasonik 

 

 
Gambar 5 Moto Servo 

 LCD 16x2 

LCD merupakan sebuah alat yang berfungsi 
untuk menampilkan suatu ukuran besaran atau 
angka, sehingga dapat dilihat dan ketahui melalui 
tampilan layar kristalnya. Dimana penggunaan 
LCD dalam logger suhu ini menggunakan LCD 
dengan 16x2 karakter (2 baris 16 karakter). LCD 
16x2 memiliki 16 nomor pin, dimana 
masingmasing pin memiliki tanda simbol dan juga 
fungsi-fungsinya. LCD 16x2 ini beroperasipada 
power supply +5V 

III. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan pada 
penelitian ini melalui beberapa tahapan penelitian 
dan mencari informasi tentang data yang 
dibutuhkan dalam melakukan penelitian. Tahap 
pertama yang dilakukan adalah menyiapkan 
hardware yangdibutuhkan dalam sistem dan studi 
litelatur protokol mqtt. Tahap kedua 
yaitumembuat skrip pada software arduino IDE 
dan meng-compile program, yangselanjutnya di-
upload ke dalam modul mikrokontroler esp 
8266.Tahap yangketiga adalah melakukan 
pengambilan data yang telah diterima oleh broker 
mqtt, kemudian data hasil pengambilan di proses 
yang selanjutnya akan ditampilkan pada node 
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monitor yang menggunakan pemograman 
javascript gambar 5. 

 

Mulai Persiapan Studi Literatur
Perancangan dan Penentuan 

Komponen

Pemograman Sofware /
Uji Coba

Pengolahan DataSelesai

 
Gambar 6 

Selanjutnya perencanaan penelitian meliputi 
perancangan sistem perangkat keras dan perangkat 
lunak. Informasi data meliputi sensor ultrasonik 
PING sebagai input data ketinggian air pada 
prototipe secara real time dan pengendalian servo 
sebagai aktuaktor sistem, kemudian diproses 
dalam miktrokontroller esp8266 (Node 
MCU).Setelah didapatkan informasi mengenai 
hal-hal yang dibutuhkan makalangkah selanjutnya 
adalah membuat skrip perancangan sistem 
protokol MQTT menggunakan software arduino 
IDE dan pemrograman javascript untuk 
menghasilkan informasi data yangnantinya akan 
digunakan dalam pengujian pengiriman dan 
penerimaan dataketinggian air ke broker mqtt 
secara real time. Gambar 6 merupakan gambar 
blok diagram sistem yang merupakanpenjelasan 
singkat dari perancangan sistem yang dibuat oleh 
peneliti 
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Gambar 7 diagram blok sistem 

Pada node sensor terdiri dari dua node yaitu node 
mqtt dan node telegram, dibagian input node mqtt 
adalah proses dimana sensor ultrasonik sebagai 
detektor guna mendeteksi jarak ketinggian air 
pada prototipe yang dilakukan untuk mengirim 
data ketinggiar air ke broker mqtt. Agar sensor 
dapat mendeteksi jarak, modul mikrokontroler 
esp8266mengirimkan sinyal pulsa positif (HIGH) 
selama 2 s sampai 5 s ke pin signal (I/O pin) 
pada sensor ultrasonik PING. Pada node mqtt 
akan melakukan autektikasi wifi router dan broker 
mqtt untuk proses publish data topik ke broker dan 
mengontrol pergeraknya servo sebagai prototipe 
pintu air. Kemudian data akan masuk ke broker 
dengan topik yang telah ditentukan, node telegram 
mengirim data ke bot telegram dan menampilkan 
data ketinggian air dan status pintu ke LCD, bot 
telegram digunakan untuk menerima notifikasi 
pesan ke pengguna melalui aplikasi Telegram 
Messeger. Node monitor akan melakukan 
subscribe topik ke broker kemudian data aka di 
olah selajutnya data akan tersebut akan 
ditampilkan pada aplikasi android dan komputer 
(web). 
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Gambar 8 Flowchart proses pengiriman data ke 
broker MQTT (node sensor) 
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Gambar 7 dijelaskan bahwa prinsip dari sistem ini 
adalah memonitoring ketinggian air dan 
pengendalian pintu air otomatis secara real time. 
Kondisi awal sistem akan mengautentikasikan ke 
wifi router dan kemudian inisialisasi ke server 
broker setelah berhasil autentikasi ke wifi dan 
server maka sistem akan mulai pembacaan data 
sensor, selajutnya data sensor akan dikirim ke 
broker mqtt selain mengirim data sistem juga 
melakukan pengendalian servo yang digunakan 
sebagai pintu air otomatis. Kemudian data yang 

telah dikirim ke broker akan di ambil oleh node 
node monitor, node monitor akan mengolah data 
dan menaampilkan melalui aplikasi android dan 
web. Setiap perubahan data yang terjadi maka 
esp8266 akan merespon perubahan tersebut 
sesuaialgoritma yang akan dibuat oleh penulis. 
Apabila tidakterjadi perubahan, Apabila tidak 
terjadi perubahan, maka proses otomatis berulang 
kembali menuju proses pembacaan dan 
pengiriman data yang akan dilakukan oleh sistem. 
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Gambar 9  flowchart sistem
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gambar 8 di jelaskan bahwa prinsip dari sistem ini 
adalah memonitoring ketinggian air dan 
pengendalian pintu air otomatis secara real time. 
Kondisi awal sistem akan mengautentikasikan ke 
wifi router dan kemudian inisialisasi ke server 
broker setelah berhasil autentikasi ke wifi dan 
server maka sistem akan mulai pembacaan data 
sensor, selajutnya data sensor akan dikirim ke 
broker mqtt selain mengirim data sistem juga 
melakukan pengendalian servo yang digunakan 
sebagai pintu air otomatis. Kemudian data yang 
telah dikirim ke broker akan di ambil oleh node 
node monitor, node monitor akan mengolah data 
dan menampilkan melalui aplikasi android dan 
web. Setiap perubahan data yang terjadi maka 
esp8266 akan merespon perubahan tersebut sesuai 
algoritma yang akan dibuat oleh peneliti. Apabila 
tidak terjadi perubahan, maka proses otomatis 
berulang kembali menuju proses pembacaan dan 
pengiriman data yang akan dilakukan oleh sistem. 
gambar 7 ketika sistem memulai program sistem 
akan melakukan pengaturan wifi dengan cara 
mengkoneksikan ke wifi router kemudian 
melakukan koneksi ke broker ketika waktu 
melakukan koneksi ke server gagal maka sistem 
akan melakukan callback wifi dan 
menghubungkan ke broker sampai terhubung, 
selanjutnya melakukan proses pembacaan data 
sensor kemudian tipe data sensor diubah menjadi 
tipe data string dengan format Json kemudian di 
publish ke broker MQTT. 
Gambar 9 sistem melakukan setup wifi dan dalam 
flowchar ini melakukan autentikasi API  
pushbullet dengan menggunakan metode http 
request menggunakan perintah http post untuk 
mengirim data ke API yang telah disediakan oleh 
API pushingbox. Sistem akan mengirim pesan 
sesuai keadaan ketinggian air. 

Mulai

HTTP POST
Autentikasi API dan Token

HTTP POST 
berhasil?

POST ulang

Kirim data ke API

Ya

Tidak

Baca data API

Selesai  
Gambar 10 Flowchart proses pengiriman data ke 

API Pushbullet. 

Gambar 10 dijelaskan bahwa prinsip dari sistem 
ini adalah memonitoring ketinggian air dan 

pengendalian pintu air otomatis secara real time. 
Kondisi awal sistem akan mengautentikasikan ke 
wifi router dan kemudian inisialisasi ke server 
broker setelah berhasil autentikasi ke wifi dan 
server maka sistem akan mulai pembacaan data 
sensor, selajutnya data sensor akan dikirim ke 
broker mqtt selain mengirim data sistem juga 
melakukan pengendalian servo yang digunakan 
sebagai pintu air otomatis. Kemudian data yang 
telah dikirim ke broker akan di ambil oleh node 
node monitor, node monitor akan mengolah data, 
dan menampilkan melalui aplikasi android dan 
web. Setiap perubahan data yang terjadi maka 
esp8266 akan merespon perubahan tersebut 
sesuaialgoritma yang akan dibuat oleh penulis. 
Apabila tidakterjadi perubahan, maka proses 
otomatis berulang kembali menuju proses 
pembacaan dan pengiriman data yang 
akandilakukan oleh sistem. 
Node Monitor menggunakan android dan web pc 
(personal komputer) dengan koneksi jaringan 
menggunakan kabel atau wifi. Program 
diimplemetasikan menggukan bahasa Javascript 
pada lingkungan pengembangan HTML5. Ada 2 
fungsional program utama, pertama inisialisasi ke 
broker dengan membuat websocketbroker client. 
Kedua subscribe eventyaitu program yang 
berfungsi untukmemproses data yang diterima 
pada subscribe topik tertentu. Diagram alirnya 
diperlihatkan pada gambar 10. 
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Subscribe ke topik

Ada data dari 
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Proses data yang 
akan ditampilkan

selesai

Ya 

Tidak

Inisialisasi ke 
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Gambar 11 Flowchart node monitor 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengujian keseluruhan sistem ini bertujuan untuk 
mengetahui apakah sistem yang dirancang dapat 
berfungsi dengan baik sesuai dengan yang 
diharapkan. Pengujian sistem ini mensimulasikan 
dengan dengan mengisi air pada baskom yang 
telah tepasang sensor dengan pompa sampai air 
memenuhi baskom (gambar 12). Pengukuran nilai 
level diamati sampai proses selesai. Pada proses 
ini akan di ukur seberapa sistem memonitoring 
level air dan mengendalikan pintu air. 



 
 

Gambar 12Rangkaian keseluruhan sistem.

Gambar 13 Prototype Sistem

Tabel 2 Hasil Pengukuran Sensor

No 

Tinggi 
Maksim
um air 
(cm) 

Keting
gian 
air 

(cm) 

Hasil 
penguk

uran 
sensor 

perhitun

matema

1 18 2 15.68 
2 18 3 14.69 
3 18 4 13.61 
4 18 5 12.68 
5 18 7 10.78 
6 18 8 9.79 
7 18 11 6.84 
8 18 13 4.87 
9 18 14 3.83 

10 18 15 2.87 

    

 
Tabel 3 Pengujian pengiriman data ke broker 

MQTT. 

N
o 

Level 
air 

(cm) 
Status Pintu air 

1 0 Pintu tutup 
semua 

2 1 Pintu tutup 
semua 

3 2 Pintu tutup 
semua 

4 3 Pintu tutup 
semua 
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Rangkaian keseluruhan sistem. 

 
Prototype Sistem 

Hasil Pengukuran Sensor 

Hasil 
perhitun

gan 
matema

tis 

error 

16 2% 
15 2% 
14 3% 
13 2% 
11 2% 
10 2% 
7 2% 
5 3% 
4 4% 
3 4% 

Rata-
rata 

3% 

Pengujian pengiriman data ke broker 

 Delay(ms) 

0.31 

0.12 

0.4 

1.9 

5 4 Pintu tutup 
semua 

6 5 Pintu 1 Terbuka
7 6 Pintu 1 Terbuka
8 7 Pintu 1 Terbuka
9 8 Pintu 2 Terbuka

10 9 Pintu 2 Terbuka
11 10 Pintu 2 Terbuka
12 11 Pintu 3 Terbuka
13 12 Pintu 3 Terbuka
14 13 Pintu 3 Terbuka
15 14 Pintu Terbuka 

Semua 
Total 

Rata-rata 

Gambar 14grafik pengiriman data ke API 
puhbullet. 

Dari tabel hasil pengujian pengiriman data level 
air dan status pintu air ke broker mqtt ketika 
sensor ultrasonik mendeteksi jarak didapat hasil 
rata-rata pengujian pengiriman  adalah 
0.77921milisecon. 

Tabel 4 Pengujian pengiriman Api Pushbullet

No 
Kondisi level air 
saat pengiriman 

pesan  
1 3 
2 4 
3 5 
4 6 
5 7 
6 8 
7 9 
8 10 
9 11 

10 12 
11 13 
12 14 

Total 
Rata-rata 
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0.9 

Pintu 1 Terbuka 0.2 
Pintu 1 Terbuka 2 
Pintu 1 Terbuka 1.4 
Pintu 2 Terbuka 1.3 
Pintu 2 Terbuka 0.5 
Pintu 2 Terbuka 0.2 
Pintu 3 Terbuka 0.4 
Pintu 3 Terbuka 0.5 
Pintu 3 Terbuka 0.31 

0.12 

10.13 
0.77921milisecon 

 
grafik pengiriman data ke API 

 

Dari tabel hasil pengujian pengiriman data level 
air dan status pintu air ke broker mqtt ketika 
sensor ultrasonik mendeteksi jarak didapat hasil 

rata pengujian pengiriman  adalah 

Pengujian pengiriman Api Pushbullet 

Delay (s) 

2.50 
3.94 
3.23 
2.88 
1.47 
2.15 
1.59 
1.24 
2.44 
1.52 
1.31 
1.12 

25.39 
2.115 
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Gambar 15 grafik pengiriman data ke API 

puhbullet. 

Dari tabel hasil pengujian pengiriman data level 
air dan status pintu air ke API pusbullet didapat 
hasil rata-rata pengujian pengiriman  adalah 2.115 
detik. Tampilan hasil pengiriman dapat dilihat 
pada gambar 15 

 
Gambar 16 Interface monitoring dengan WEB 

 
Gambar 17 Inteface monitoring aplikasi android 

 
Gambar 18 Notifikasi pesan pushbullet 

Dari hasil pengujian seluruh alat dapat dianalisa 
bahwa alat ini dapat digunakan sesuai yang 

diharapkan. Pembacaan sensor level ketinggian air 
di dapat rata-rata error 3% dari hasil pengukuran 
matematis dan pintu air dapat bekerja sesuai yang 
diharapkan. Proses pengiriman data ke broker dan 
api pushbullet ada beberapa faktor kesalahan yaitu 
koneksi internet harus stabil untuk mendapatkan 
kecepatan data terkirim ke broker mqtt, internet 
yang tidak stabil mempengaruhi sistem gagal 
inisialisasi ke broker mqtt. Pengaruh proses 
pengiriman data ke broker di pengaruhi juga oleh 
delay motor servo yang di gunakan untuk 
prototipe pintu air, ketika motor servo tidak 
bekerja sistem bisa mengirim data per 1 
mikrodetik. Proses pengiriman data ke api 
pushbullet didelay awal 60s dikarenakan 
penggunaan API pushbullet dibatasi 500 
penggunan, dengan menggunakan metode http 
request untuk mengirim data berupa data JSON 
yang telah ditentukan oleh pushbullet ke API 
pushbullet ketika data JSON tidak sesuai maka 
proses Request ke server gagal dan data yang 
dikirim ke API adalah data hasil subscribe ke 
broker MQTT di dapat rata-rata pengiriman 2.11 
detik. 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil perancangan, implementasi, dan 
pengujian hasil dari sistem yang telah dibuat dapat 
ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dari hasil rancangan prototipe sistem 
dapat bekerja sesuai yang diharapkan 
pintu air dapat berkerja sesuai level air 
yang telah ditentukan. 

2. Dengan menggunakan protokol MQTT 
sistem dapat mengirim data ke broker 
paling lambat 2 detik, dan pengiriman ke 
api pushbullet paling lambat 60 detik. 

3. Penggunaan api pushbullet terbatas hanya 
500 pemakaian, untuk menggunakannya 
tanpa batas dengan cara membeli akun 
pushbullet pro dan penggunaanya terbatas 
beberapa akun. 

4. Dari pengujian level air yang di peroleh 
nilai rata-rata error 3%. 

5. Prototipe ini mampu memberikan 
informasi ketinggian pintu air dengan cara 
memonitoringlewat smartphone dan web 
dan juga notifikasi pesan pushbullet. 

6. Tampilan monitoring pada komputer 
menggunakan web browser sedangkan 
pada smartphone menggunakan aplikasi 
monitoring yang telah dibuat penulis. 

7. Tampilan monitoring menampilkan hasil 
monitoring berupa level air dan status 
pintu air. 

Dalam pengembangan berikutnya dari penelitian 
ini penulis menyarankan beberapa hal sebagai 
berikut: 

1. Notifikasi pesan yang dibuat dapat 
diimplementasikan menggunakan flat-
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form messeger lain, supaya semua 
pengguna bisa mengakses secara global. 

2. Penggunaaan sensor jarak berupa SRHC 
04 untuk penelitian selajutanya 
menggunakan sensor jarak yang nilai 
error nya kecil. 
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