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BAB IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum pengujian, hasil uji 

coba dan analisis terhadap hasil uji coba. Pengujian dimulai dengan memastikan 

setiap komponen yang digunakan dalam kondisi bagus (dapat bekerja dengan 

baik), kemudian mengecek setiap jalur yang terhubung dengan komponen yang 

digunakan telah terkoneksi, dimana rangkaiannya disesuaikan dengan gambar 

skematiknya. Pengujian yang dilakukan meliputi pengujian daya Power Supply, 

Baterai, NodeMCU, Solid state relay (SSR), dan Sensor Arus WCS1800. 

4.1 Hasil 

Untuk dapat mengetahui dan memastikan rangkaian mampu bekerja sesuai 

dengan yang diharapkan, maka terlebih dahulu dilakukan langkah pengujian dan 

mengamati langsung jalur-jalur serta komponen-komponen pada tiap-tiap 

rangkaian yang telah dibuat. Karena dari hasil pengukuran ini dapat diketahui 

apakah rangkaian yang telah dibuat bekerja dengan baik ataupun tidak, sehingga 

apabila terdapat kesalahan dan kekurangan akan terdeteksi. Berikut merupakan 

bentuk fisik dari alat system kontrol saklar peralatan listrik dapat dilihat pada 

gambar 4.1 dan tampilan dasboard web sebagai media kontrol dan monitoringnya 

pada gambar 4.2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Bentuk Fisik Alat 
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Gambar 4.2 Tampilan Dashboard Web  

4.2 Hasil Pengujian Power Supply Dan Baterai 

Pengujian power supply dan baterai bertujuan untuk memastikan kesesuaian 

output yang sudah tertera dengan output saat pengukuran. Hasil pengujian power 

supply dan baterai dengan multimeter heles digital pada tabel 4.1 

Tabel 4.1 Pengujian Power Supply dan Baterai 

Nama Input Tegangan 
Output 

Dengan Beban Tanpa Beban 

Power Supply 220 Volt 4.99 Volt 5.00 Volt 

Baterai 5 Volt 5.00 Volt 5.00 Volt 

 

Berdasarkan dari tabel 4.1 dapat disimpulkan bahwa pada sumber catu daya yang 

digunakan dapat memenuhi kebutuhan dari kapasitas yang diperlukan oleh 

komponen. Kapasaitas catu daya yang dihasilkan berdasarkan dari hasil pengujian 

power supply dengan output tanpa beban 5.00 Volt serta ketika power supply 

memberikan catu daya ke perangkat baik dalam pengecasan baterai maupun 

supply nodeMCU serta supply listrik sensor arus mendapatkan nilai pengukuran 

4.99 Volt. Sedangkan kapasitas dari baterai yang digunakan untuk memberikan 

catu daya ke nodeMCU ketika terjadinya listrik padam yaitu sebesar 5.00 volt. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dari sumber catu daya yang 
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dihasilkan oleh power supply maupun baterai dapat mencukupi kebutuhan listrik 

yang dibutuhkan oleh komponen sehingga dapat bekerja secara normal. 

4.3 Hasil Pengujian Solid State Relay 

Pengujian solid state relay ini pada saat NodeMCU mengirimkan logika high yang 

setara dengan 3.3V dan low setara dengan 0V. Hasil pengujian solid state relay 

dapat dilihat pada tabel 4.2. 

Tabel 4.2 Pengujian Solid State Relay 

Uji Coba Input SSR Kondisi 

SSR 1 LOW ON SSR Terhubung 

SSR 1 HIGH OFF SSR Terputus 

SSR 2 LOW ON SSR Terhubung 

SSR 2 HIGH OFF SSR Terputus 

 

Dari data pada tabel 4.2 dapat disimpulkan bahwa input solid state relay akan 

bekerja atau terhubung apabila mendapatkan tegangan atau mendapat logika low 

pada ground SSR yang terhubung dengan pin nodeMCU dan akan terputus 

apabila mendapatkan inputan high. Berikut gambar 4.3 fisik solid state relay : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Fisik Rangkaian Solid State Relay 
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4.4 Hasil Pengujian Sensor Arus WCS1800 

Pengujian sensor arus WCS1800 dilakukan untuk mendeteksi jika ada arus listrik 

yang mengalir melewati sensor arus ( integrated hall IC) . Hasil pengujian sensor 

arus yang telah dilakukan dapat dilihat pada tabel 4.3. 

Tabel 4.3 Pengujian Sensor Arus WCS1800 

Uji 

Coba 
Beban Kondisi 

Output 

Status Keterangan Serial 

Monitor 

Waktu

(Detik) 

1 

28 W HIGH 1 1 ON  

Sensor tidak dapat mendeteksi 

status HIGH dengan akurat 

pada beban 28W 

28 W HIGH 0 3 OFF 

28 W HIGH 0 6 OFF  

28 W HIGH 1 9 ON 

28 W LOW 0 1 OFF 

28 W LOW 0 3 OFF 

2 

250 W HIGH 1 1 ON 

Sensor tidak dapat mendeteksi 

status HIGH dengan akurat 

pada beban 250W 

250 W HIGH 0 3 OFF 

250 W HIGH 1 6 ON 

250 W HIGH 0 9 OFF 

250 W  LOW 0 1 OFF 

250 W LOW  0  3 OFF 

3 

500 W HIGH 1 1 ON 

Sensor tidak dapat mendeteksi 

status HIGH dengan akurat 

pada beban 500W 

500 W HIGH 0 3 OFF 

500 W HIGH 1 6 ON 

500 W HIGH 0 9 OFF 

500 W  LOW 0 1 OFF 

500 W LOW  0  3 OFF 

4 

750 W HIGH 1 1 ON 
Sensor dapat mendeteksi status 

HIGH dengan akurat pada 750 W HIGH 1 3 ON 
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750 W HIGH 1 6 ON beban 750W 

750 W HIGH 1 9 ON 

750 W  LOW 0 1 OFF 

750 W LOW  0  3 OFF 

 

5 

1000 W HIGH 1 1 ON 

Sensor dapat mendeteksi status 

HIGH dengan akurat pada 

beban 1000W 

1000 W HIGH 1 3 ON 

1000 W HIGH 1 6 ON 

1000 W HIGH 1 9 ON 

1000 W  LOW 0 1 OFF 

1000 W LOW  0  3 OFF 

 

Dari data pada tabel 4.3 dapat disimpulkan bahwa sensor arus WCS1800 ketika 

mendapatkan kondisi HIGH dari SSR pada beban kurang dari 750 watt tidak 

dapat bekerja dengan baik dalam menampilkan status ON atau bernilai 1 pada 

serial monitor dan akan bekerja dengan menampilkan status ON dengan baik 

ketika terhubung pada beban lebih dari 750 Watt. Apabila dalam kondisi LOW 

dari SSR maka sensor arus WCS1800 akan menampilkan status OFF dengan baik. 

Berikut gambar 4.4 merupakan gambar fisik sensor arus WCS1800 : 
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Gambar 4.4 Fisik Rangkaian Sensor Arus WCS1800 

4.5 Hasil Pengujian NodeMCU 

Pengujian NodeMCU dilakukan untuk mengetahui microkontroler dapat 

terhubung ke protokol CloudMQTT dengan baik dalam mengirim (publist) dan 

menerima (subscribe) pesan dari microkontroler ke protokol cloudMQTT. Hasil 

pengujian NodeMCU yang telah dilakukan dapat dilihat pada tabel 4.4. 

Tabel 4.4 Hasil Pengujian NodeMCU 

Uji 

Coba 
Kondisi 

Serial Monitor 

NodeMCU 

Websocket 

CloudMQTT 
Keterangan 

Topic Message  

1 Terputus 
Menyambungkan 

Wifi 
- - 

Mencari koneksi 

sesuai dengan 

konfigurasi 

2 Terkoneksi 

Terhubung 

Dengan Wifi 

Dan 

CloudMQTT 

esp/test  connect 

Perangkat 

NodeMCU 

terhubung dengan 

wifi dan 

CloudMQTT 

3 Terkoneksi Lampu 1 OFF 
esp/ 

lampu1  
OFF Mengirim status 

sensor1 pada pin D0 
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OFF (LOW) 

Terkoneksi Lampu 2 OFF 
esp/ 

lampu2  
OFF 

Mengirim status 

sensor2 pada pin D8 

OFF (LOW) 

4 

Terkoneksi Saklar 1 ON 
esp/ 

saklar  
ON 

Menerima pesan 

menyalakan saklar 

pada pin D1 ON / 

LOW 

 (SSR1 ON) 

Terkoneksi Saklar 2 ON 
esp/ 

saklar2  
ON 

Menerima pesan 

menyalakan saklar 

pada pin D3 ON / 

LOW  

(SSR2 ON) 

Terkoneksi Lampu 1 ON 
esp/ 

lampu1  
ON 

Mengirim status 

sensor1 pada pin D0 

ON (HIGH) 

Terkoneksi Lampu 2 ON 
esp/ 

lampu2  
ON 

Mengirim status 

sensor2 pada pin D2 

ON (HIGH) 
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Terkoneksi Saklar 1 ON 
esp/ 

saklar  
ON 

Menerima pesan 

menyalakan saklar 

pada pin D1 ON / 

LOW 

 (SSR1 ON) 

Terkoneksi Saklar 2 ON 
esp/ 

saklar2  
ON 

Menerima pesan 

menyalakan saklar 

pada pin D3 ON / 

LOW  

(SSR2 ON) 

Terkoneksi Lampu 1 ON 
esp/ 

lampu1  
ON 

Mengirim status 

sensor1 pada pin D0 

ON (HIGH) 

Terkoneksi Lampu 2 ON 
esp/ 

lampu2  
ON 

Mengirim status 

sensor2 pada pin D2 

ON (HIGH) 

6 Terkoneksi Saklar 1 OFF 
esp/ 

saklar  
OFF 

Menerima pesan 

mematikan saklar 

pada pin D1 OFF / 

HIGH 
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 (SSR1 OFF) 

Terkoneksi Saklar 2 OFF 
esp/ 

saklar2  
OFF 

Menerima pesan 

mematikan saklar 

pada pin D3 OFF / 

HIGH 

(SSR2 OFF) 

Terkoneksi Lampu 1 OFF 
esp/ 

lampu1  
OFF 

Mengirim status 

sensor1 pada pin D0 

OFF (LOW) 

Terkoneksi Lampu 2 OFF 
esp/ 

lampu2  
OFF 

Mengirim status 

sensor2 pada pin D2 

OFF (LOW) 

7 

Terkoneksi Saklar 1 OFF 
esp/ 

saklar  
OFF 

Menerima pesan 

mematikan saklar 

pada pin D0 OFF / 

HIGH 

 (SSR1 OFF) 

Terkoneksi Saklar 2 ON 
esp/ 

saklar2  
ON 

Menerima pesan 

menyalakan saklar 

pada pin D3 ON / 

LOW  

(SSR2 ON) 

Terkoneksi Lampu 1 OFF 
esp/ 

lampu1  
OFF 

Mengirim status 

sensor1 pada pin D0 

OFF (LOW) 

Terkoneksi Lampu 2 ON 
esp/ 

lampu2  
ON 

Mengirim status 

sensor2 pada pin D2 

ON (HIGH) 

Dari data pada tabel 4.4 dapat disimpulkan bahwa microkontroler ketika 

pertamakali dinyalakan atau koneksi terputus akan melakukan perulangan 

(looping) untuk menyambungkan dengan wifi agar mendapatkan akses internet, 

sehingga akan dapat terkoneksi dengan wifi maupun protokol cloudMQTT secara 

baik. Apabila nodeMCU tersambung dengan wifi serta protokol cloudMQTT 

maka nodeMCU akan dapat langsung melakukan publist dan subscribe ke 

protokol cloudMQTT dengan topic dan message yang dapat dilihat pada 

websocket. Berikut tampilan websocket pada protokol cloudMQTT gambar 4.5 : 
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Gambar 4.5 Tampilan Websocket Protokol CloudMQTT 

Pada hasil yang ditunjukan tabel 4.4 maka proses koneksi baik dengan media 

transmisi wifi maupun dengan protokol cloudMQTT dapat berjalan baik dengan 

indikator dapat melakukan proses subscibe (menerima) pesan dari protokol 

cloudMQTT ke nodeMCU untuk proses pengontrolan serta dapat dengan baik 

melakukan respon tanggapan dengan melakukan proses publist (mengirim) pesan 

dari nodeMCU ke protokol cloudMQTT untuk proses monitoring.  

4.6 Hasil Pengujian WEB 

Pengujian web dilakukan untuk mengetahui web dapat mengirimkan (publist) dan 

dapat menerima (subscribe) pesan dari web ke protokol cloudMQTT. Hasil 

pengujian web yang telah dilakukan dapat dilihat pada tabel 4.5. 

 

 

Tabel 4.5 Hasil Pengujian WEB 

Uji 

Coba 
Status Tombol 

Websocket CloudMQTT Keterangan 

Topic Message  

1 

Saklar 1 / 2 

- 
esp/ 

disconnect 
Disconnect 

Pesan Disconnect 

pada web 

menunjukan 

bahwa NodeMCU 

tidak terkoneksi 

atau mati 

Disconnect 

- 
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2 

Saklar 1 / 2 

- 
esp/ 

connect 
Connect 

Pesan Connect 

pada web 

menunjukan 

bahwa NodeMCU 

menyala dan telah 

terkoneksi  

Connect 

- 

3 

Saklar 1 

Saklar 1 ON esp/saklar ON 

Mengirim perintah 

ke nodeMCU pada 

pin D3 ON 

(HIGH) 

Connect 

ON 

Saklar 1 

Saklar 1 OFF esp/saklar OFF 

Mengirim perintah 

ke nodeMCU pada 

pin D3 OFF 

(LOW) 

Connect 

OFF 

4 

Saklar 2 

Saklar 2 ON 
esp/ 

saklar2 
ON 

Mengirim perintah 

ke nodeMCU pada 

pin D6 ON 

(HIGH) 

Connect 

ON 

Saklar 2 

Saklar 2 OFF 
esp/ 

saklar2 
OFF 

Mengirim perintah 

ke nodeMCU pada 

pin D6 OFF 

(LOW) 

Connect 

OFF 

 

Dari data pada tabel 4.5 dapat disimpulkan bahwa web ketika pertama kali dibuka 

akan melakukan publist dan subcribe dari protokol cloudMQTT untuk  

mendapatkan pesan, sehingga akan dapat terkoneksi dengan nodeMCU agar dapat 

mengontrol dan juga memonitoring perangkat secara real time.  

Apabila mendapatkan pesan dengan topic esp/disconnect maka perangkat 

nodeMCU tidak melakukan publist dan subscribe ke protokol cloudMQTT atau 

dapat dikatakan perangkat sedang dalam kondisi terputus dengan internet atau 

dalam keadaan tidak menyala, Berikut tampilan web dan perangkat pada saat 

status disconect gambar 4.6 : 
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Gambar 4.6 Tampilan Web Disconnect 

Ketika web mendapatkan pesan dengan topic esp/connect maka perangkat 

nodeMCU melakukan publist dan subscribe ke protokol cloudMQTT atau dapat 

dikatakan perangkat sedang dalam kondisi terhubung dengan internet atau dalam 

keadaan menyala, Berikut tampilan web pada saat terhubung gambar 4.7 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.7 Tampilan Web Connect 

Web akan mengirimkan pesan ke cloudMQTT dengan topic esp/saklar ON ketika 

tombol ON ditekan dan akan mengirimkan pesan ke cloudMQTT dengan 

topic/saklar OFF ketika tombol OFF ditekan maka perangkat nodeMCU 

melakukan subscribe ke protokol cloudMQTT dan menjalankan perintah tersebut 

dengan logika HIGH pada pin nodeMCU untuk kondisi ON serta logika LOW 
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pada pin nodeMCU untuk kondisi OFF. Selanjutnya nodeMCU akan melakukan 

publist ke cloudMQTT sebagai respon monitoring saklar dalam kondisi ON atau 

OFF secara real time Berikut tampilan web pada saat ON gambar 4.8 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.8 Tampilan Web Status ON 

Dari gambar 4.8 merupakan tampilan halaman web ketika status ON terhadap 

tombol ON yang ditekan, sedangkan status ON ketika sensor arus mengirimkan 

pesan sinyal HIGH atau adanya arus yang mengalir atau terdapatnya beban yang 

terdeteksi sehingga akan dikirimkan dengan topic ke cloudMQTT dengan pesan 

esp/lampu1 NYALA untuk saklar pertama serta esp/lampu2 NYALA untuk saklar 

kedua serta disubscribe oleh web dan akan menampilkan status ON dengan 

gambar berwarna hijau. Tampilan web ON monitoring sensor arus dapat dilihat 

pada gambar 4.9: 
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Gambar 4.9 Tampilan Web Status ON Sensor Arus (High) 

4.7 Hasil Pengujian Sistem Keseluruhan 

Pengujian sistem keseluruhan dilakukan dengan melakukan uji coba kontrol 

secara langsung pada pada peralatan listrik, yaitu pengujian tingkat akurasi 

keberhasilan kontrol peralatan listrik, waktu, dan respon alat sistem kontrol IoT 

pada peralatan listrik saat OFF dan ON. Berikut adalah pengujian pada alat sistem 

kontrol IoT pada peralatan listrik pada table 4.5 berikut. 

Tabel 4.6 Hasil Pengujian Sistem Keseluruhan 

Uji 

Coba 

Web Perangkat (pin) 
Keterangan 

Kontrol Monitoring D0 D1 D2 D3 

1 - Disconnect - - - - 

Perangkat Terputus Dari 

Jaringan atau dalam 

keadaan mati 

2 - 

Connect 

Lampu 1/2 

OFF 

0 0 0 0 

Perangkat Terhubung Dari 

Jaringan atau dalam 

keadaan nyala 

3 
Saklar 1 

ON 

Connect 

Lampu 1 

ON 

1 1 0 0 
Menyalakan saklar 1 

dengan status HIGH 
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Dari hasil pengujian yang terdapat pada tabel 4.5 menunjukan bahwa pengujian 

perangkat telah berhasil dengan indikator keberhasilannya yaitu lampu dapat 

menyala dan status web ON. 

4.7.1 Hasil Percobaan Pada Saklar Pertama 

Pada percobaan saklar pertama kali ini menunjukan penampang respon alat dan 

perangkat listrik serta tampilan web yang dapat dilihat pada gambar 4.10 sebagai 

berikut :  

 

4 
Saklar 2 

ON 

Connect 

Lampu 2 

ON 

1 1 1 1 
Menyalakan saklar 2 

dengan status HIGH 

5 
Saklar 1 

OFF 

Connect 

Lampu 1 

OFF 

0 0 1 1 
Mematikan saklar 1 

dengan status LOW 

6 
Saklar 2 

OFF 

Connect 

Lampu 2 

OFF 

0 0 0 0 
Mematikan saklar 2 

dengan status LOW 

7 
Saklar 2 

ON 

Connect 

Lampu 2 

ON 

0 0 1 1 
Menyalakan saklar 2 

dengan status HIGH 

8 
Saklar 2 

OFF 

Connect 

Lampu 2 

OFF 

0 0 0 0 
Mematikan saklar 2 

dengan status LOW 

9 
Saklar 1 

ON 

Connect 

Lampu 1 

ON 

1 1 0 0 
Menyalakan saklar 1 

dengan status HIGH 

10 
Saklar 1 

OFF 

Connect 

Lampu 1 

OFF 

0 0 0 0 
Mematikan saklar 1 

dengan status LOW 
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Gambar 4.10 Hasil Uji Coba Saklar Pertama Disconnect 

Pada gambar 4.10 menampilkan status web diconnect dengan icon berwarna 

merah yang berarti perangkat sedang terputus koneksi dengan internet atau 

perangkat tidak sedang dalam kondisi menyala. Kemudian ketika perangkat 

terkoneksi dengan internet serta status terakhir OFF maka akan menampilkan 

status connect OFF seperti yang ditunjukan pada gambar 4.11 di bawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.11 Hasil Uji Coba Saklar Pertama Connect OFF 
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Pada gambar 4.11 juga menampilkan status OFF ketika tombol OFF ditekan maka 

web akan mengirimkan (publist) pesan ke protokol cloudMQTT dengan topic 

esp/saklar OFF dan nodeMCU akan menerima (subscribe) pesan untuk 

mematikan SSR pada pin D1 dengan tegangan 3.3 volt (high) pada port ground 

SSR sehingga memutus aliran ground yang menjadikan SSR tidak aktif. Akan 

tetapi perangkat masih dalam kondisi terkoneksi dengan internet maka web akan 

menampilkan status connect OFF. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.12 Hasil Uji Coba Saklar Pertama Connect ON 

Pada gambar 4.12 ketika tombol ditekan ON maka web akan mengirimkan 

(publist) pesan ke protokol cloudMQTT dengan topic esp/saklar ON dan 

nodeMCU akan menerima (subscribe) pesan untuk menyalakan SSR pada pin D1 

dengan tegangan 0 volt (low) yang diberikan pada pin ground SSR. Dengan 

demikian peralatan listrik pun dapat menyala yang berstatus ON dengan warna 

icon kuning yang memiliki arti bahwa sensor arus tidak mendeteksi adanya beban 

ataupun arus yang mengalir melewati hall curent sensor arus dengan pin input D0 

berlogika low walaupun status dalam kondisi ON. Sedangkan ketika monitoring 

berstatus ON dengan warna icon hijau yaitu berarti bahwa sensor arus mendeteksi 

adanya beban dan arus yang mengalir melewati hall curent sensor arus dengan pin 

input D0 berlogika high. 
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4.7.2 Hasil Percobaan Pada Saklar Kedua 

Pada percobaan saklar kedua kali ini menunjukan penampang respon alat dan 

perangkat listrik serta tampilan web yang dapat dilihat pada gambar 4.13 sebagai 

berikut :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.13 Hasil Uji Coba Saklar Kedua Disconnect 

Pada gambar 4.13 menampilkan status web diconnect dengan icon berwarna 

merah yang berarti perangkat sedang terputus koneksi dengan internet atau 

perangkat tidak sedang dalam kondisi menyala. Kemudian ketika perangkat 

terkoneksi dengan internet serta status terakhir OFF maka akan menampilkan 

status connect OFF seperti yang ditunjukan pada gambar 4.14 di bawah ini : 
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Gambar 4.14 Hasil Uji Coba Saklar Kedua Connect OFF 

Pada gambar 4.14 juga menampilkan status OFF ketika tombol OFF ditekan maka 

web saklar kedua akan mengirimkan (publist) pesan ke protokol cloudMQTT 

dengan topic esp/saklar2 OFF dan nodeMCU akan menerima (subscribe) pesan 

untuk mematikan SSR pada pin D3 dengan tegangan 3.3 volt (high) pada port 

ground SSR sehingga memutus aliran ground yang menjadikan SSR tidak aktif. 

Akan tetapi perangkat masih dalam kondisi terkoneksi dengan internet maka web 

akan menampilkan status connect OFF. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.15 Hasil Uji Coba Saklar Pertama Connect ON 

Pada gambar 4.15 ketika tombol pada saklar kedua ditekan ON maka web akan 

mengirimkan (publist) pesan ke protokol cloudMQTT dengan topic esp/saklar2 

ON dan nodeMCU akan menerima (subscribe) pesan untuk menyalakan SSR pada 

pin D3 dengan tegangan 0 volt (low) yang diberikan pada pin ground SSR. 

Dengan demikian peralatan listrik pun dapat menyala yaitu berstatus ON dengan 

warna icon kuning yang memiliki arti bahwa sensor arus tidak mendeteksi adanya 

beban ataupun arus yang mengalir melewati hall curent sensor arus dengan pin 
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input D2 berlogika low walaupun status dalam kondisi ON. Sedangkan ketika 

monitoring berstatus ON dengan warna icon hijau yaitu berarti bahwa sensor arus 

mendeteksi adanya beban dan arus yang mengalir melewati hall curent sensor 

arus dengan pin input D2 berlogika high. 

4.7.3 Hasil Percobaan Pada Log Activity 

Pada hasil pengujian sistem history aktifitas sebagai catatan aktifitas penggunaan 

sistem kontrol saklar dengan Internet of Things yaitu dapat dilihat pada gambar 

4.16 dibawah ini :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.16 Tampilan History Aktivitas Penggunaan Sistem 

Dari gambar 4.16 merupakan bentuk tampilan dari catatan aktivitas penggunaan 

sistem kontrol saklar. Sistem akan menyimpan data aktivitas ketika tombol ON 

ditekan akan disimpan pada database MySQL dengan status saklar 1/2 ON serta 

dengan waktu yang real time begitupun ketika dimatikan dengan menekan tombol 

OFF direspon oleh web dan akan disimpan pada database MySQL dengan status 

saklar 1/2 OFF serta dengan waktu yang real time dan ditampilkan pada kolom 

log activity dihalaman dashboard. 
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4.8 Hasil Analisis Kerja 

Dari hasil percobaan yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa sistem 

dapat berjalan dengan baik, dengan indikator sistem dapat terkoneksi dengan 

protokol cloudMQTT dan dapat melakukan proses publist dan subscribe dengan 

protokol cloudMQTT secara baik.  

Sistem dapat berjalan untuk menyalakan dan mematikan arus listrik ketika tombol 

ON atau OFF pada web ditekan. Sensor WCS1800 dapat mendeteksi arus ketika 

hall curent sensor dilewati arus pada saat dinyalakan dan memiliki beban 

sehingga akan menampilkan status ON dengan icon berwarna hijau, maupun pada 

saat tombol OFF ditekan maka sensor arus mendeteksi tidak adanya arus yang 

mengalir, sehingga status menunjukan bahwa saklar dalam kondisi OFF. Dengan 

demikian sistem telah berhasil dibuat serta dapat bekerja sesuai dengan proses, 

walaupun masih memiliki beberapa kelemahan. 

 


