
I. Pendahuluan

Usaha peternakan ayam merupakan salah satu 
usaha yang menjanjikan. Hanya dibutuhkan waktu 5-6 
minggu agar ayam pedaging dapat dipanen. Menurut 
data Kementerian Pertanian Prediksi permintaan daging 
ayam untuk konsumsi rumah tangga pada tahun 2015 
diperkirakan sebesar 4,50 kg/kapita/tahun. Pada tahun 
2016 - 2019, proyeksi permintaan daging ayam untuk 
konsumsi cenderung meningkat rata-rata 1,56% per tahun 
atau sebesar 4,69 kg/kap/tahun, sehingga total kebutuhan 
daging ayam untuk konsumsi langsung pada tahun 2016 
diramalkan sebesar 1,19 juta ton dan tahun 2017 sebesar 
1,24 juta ton, tahun 2018 sebesar 1,27 juta ton dan tahun 
2019 mencapai 1,30 juta ton [1].

Namun dalam pengelolaan peternakan ayam ternyata 
tidak mudah, ada beberapa hal yang harus dilakukan, 
sebagaimana yang dikutip dari Ristekdikti mengenai 
budidaya ayam pedaging. Diantaranya adalah pemilihan 
lokasi kandang yang jauh dari pemukiman penduduk, 
bertujuan agar tidak menganggu pemukiman. Hal ini 
menimbulkan masalah baru, yaitu sulitnya menemukan 
pekerja yang profesional yang mau menetap di 
peternakan, padahal kondisi kandang harus dipantau 
terus menerus. Selain itu pengaruh global warming yang 
berdampak pada perubahan cuaca yang sangat fluktuatif, 
sehingga pemeliharaan harus ketat dan intensif, suhu dan 
kelembaban kandang harus diatur sesuai dengan usia 
ayam dengan lampu pemanas dan kipas angin. Jumlah 
pemberian pakan dan minum disesuaikan dengan dengan 
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usia ayam. Serta pemeliharaan sanitasi ayam agar ayam 
terhindar dari berbagai hama dan penyakit [2].

Salah satu solusi agar peternakan dapat dikelola 
dengan efisien adalah dengan memanfaatkan Wireless 
Sensor Network berbasis Internet of Things. Sensor yang 
dihubungkan dengan perangkat kandang seperti sensor 
berat pada tempat pakan ayam, ultrasonik pada tangki 
penampungan air, suhu dan kelembaban pada kandang 
ayam akan mengirimkan data-data yang didapat dari setiap 
perangkat ke Broker melalui Wi-Fi. Pada kandang ayam 
juga akan digunakan beberapa aktuator untuk mengontrol 
perangkat kandang seperti kipas angin dan pemanas, 
perangkat tersebut akan dihubungkan dengan internet 
sehingga pengontrolan perangkat dapat dilakukan dengan 
menggunakan tombol secara online.

II. StudI PuStaka

A. Operasional Peternakan Ayam

Ayam ras pedaging atau broiler merupakan jenis ras 
unggulan yang memiliki produktivitas tinggi. Hanya 5-6 
minggu sudah bisa dipanen. Untuk dapat menghasilkan 
hasil panen yang optimal perlu dilakukan operasional 
yang juga optimal. Pada pemeliharaan intensif, ayam 
dipelihara secara terus menerus di dalam kandang dengan 
pemenuhan pakan sesuai standar gizi. Anakan ayam 
dipisahkan dari induknya dan diletakkan di dalam wadah 
tersendiri. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah 
sebagai berikut [3]:

1. Pengadaan kandang anakan.
2. Desinfeksi kandang dengan menggunakan karbol 

1%.
3. Perlengkapan kandang berupa alat pemanas, 

tempat pakan dan minum, serta thermometer harus 
dibersihkan dan disucihamakan dengan karbol 1%. 
Tempat pakan dan minum diletakkan diatas litter 
atau lantai kandang.

4. Pemisahan anak ayam yang sakit atau cacat dari 
yang sehat.

5. Pengaturan suhu ruangan dalam kandang sesuai 
umur ayam dengan aturan sebagai berikut:
• Umur 1-7 hari, suhu dalam kandang 95o (35 oC)
• Umur 8-15 hari, suhu dalam kandang 90oF 

(32,25 oC)
• Umur 16-23 hari, suhu dalam kandang 85o 

(29,44o)
• Umur 24-30 hari, suhu dalam kandang 80o 

(26,66 oC)
• Umur 31 hari alat pemanas sudah tidak 

digunakan lagi.
6. Pemberian pakan secara teratur dalam jumlah yang 

mencukupi dan bermutu
7. Program vaksinasi untuk meningkatkan daya tahan 

tubuh terhadap penyakit.

B. Wireless Sensor Network

Sebuah sensor network adalah infrastruktur yang 
terdiri dari sensing (pengukuran), computing, dan 
elemen komunikasi yang memberikan sebuah pengguna 
kemampuan untuk instrumentasi, mengamati, dan bereaksi 
pada suatu peristiwa dan fenomena di dalam lingkungan 
tertentu. Pengguna tersebut biasanya adalah entitas sipil, 
pemerintah, komersial, atau industri.  Lingkungan tersebut 
merupakan dunia fisik, sistem biologi, atau informasi 
technology (IT) framework. Network sensor systems 
dilihat oleh pengamat sebagai sebuah teknologi penting 
yang akan mengalami penyebaran utama dalam beberapa 
tahun kedepan untuk kebanyakan aplikasi, tidak sedikit 
dari sistem ini menjadi sistem keamanan nasional. [4].

C. Concise Binary Object Representation

Concise binary object representation (CBOR) adalah 
sebuah format data yang didesain bertujuan untuk memuat 
kemungkinan dari ukuran kode yang sangat kecil dan 
ukuran pesan yang cukup kecil. CBOR didasarkan pada 
model data json yang sangat sukses: angka, string, array, 
maps (disebut objek dalam json), dan beberapa nilai seperti 
false, true, dan null [9]. Beberapa aplikasi juga mendapat 
manfaat dari cbor sendiri yang diencode dalam biner. Ini 
menghemat ukuran besar dan memungkinkan pemrosesan 
lebih cepat. Salah satu motivator utama pengembangan 
cbor adalah internet of things, yang akan mencakup nodes 
murah dan sederhana dimana hal ini diperhitungkan.

D. MQ Telemetry Transport

MQTT atau MQ telemetry transport adalah sebuah 
protokol publish /subscribe, sangat sederhana dan ringan, 
dirancang untuk perangkat yang dibatasi dan jaringan 

Gambar 1. Wireless Sensor Network [5] Gambar 2. Skema publish dan subscribe pada MQTT [11]
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dengan bandwidth rendah, latensi tinggi atau tidak dapat 
diandalkan. Prinsip desainnya adalah untuk meminimalkan 
bandwidth jaringan dan kebutuhan sumber daya perangkat 
sambil berusaha memastikan keandalan dan beberapa 
tingkat kepastian pengiriman. Prinsip-prinsip ini juga 
menghasilkan protokol yang ideal dari penggabungan 
M2M atau IoT yang ada di dunia, dan untuk aplikasi 
mobile dimana bandwidth dan daya baterai berada pada 
tingkat premium. Port standar untuk mqtt adalah Tcp / ip 
port 1883. Untuk keamanan MQTT dilenngkapi dengan 
username dan password. [10].

Pola publish/subscribe (pub/sub) adalah sebuah 
alternatif dari model client-server tradisional, dimana 
klien berkomunikasi langsung dengan sebuah endpoint. 
Namun, pub / sub memisahkan klien, yang mengirim 
pesan tertentu (disebut publisher) dari klien lain (atau 
lebih banyak klien), yang menerima pesan (disebut 
subscriber). Ini berarti bahwa publisher dan subscriber 
tidak mengetahui keberadaan satu sama lain. Ada sebuah 
komponen ketiga yang disebut broker, yang dikenal oleh 
publisher dan subscriber, yang menyaring semua pesan 
masuk dan mendistribusikannya sesuai dengan itu [11]. 

III. Metode

A. Metode Penelitian

1. Studi Literatur
Pada tahap ini telah dilakukan pengumpulan literatur- 

literature serta kajian yang berkaitan dengan penelitian 
yang sedang dibuat. Kajian- kajian tersebut   diambil 
dari buku, internet, jurnal dan sumber - sumber lain yang  
berkaitan  dengan  penelitian  ini.

2. Survey Peternakan
Survey peternakan dilakukan dengan melakukan 

observasi ke peternakan ayam di Kota Banda Aceh dan 
Kabupaten Aceh Besar dan melakukan wawancara dengan 
pemilik dan pekerja dari peternakan ayam. Terdapat 2 
tempat dilakukannya wawancara yaitu peternakan di Lhok 
Mata Ie dan peternakan di alue naga. Kami mewawancarai 
beberapa peternak yang bekerja di peternakan tersebut. 4 
orang di peternakan Lhok Mata Ie dan 2 orang di peternakan 
Alue Naga. Hal- hal yang ditanyakan adalah mengenai 
permasalahan atau kendala yang dialami peternak maupun 
ternak pada peternakan tersebut.

3. Perancangan Sistem
Pada tahap ini peneliti melakukan perancangan 

sistem berdasarakan data analisa kebutuhan yang sudah 
didapat. Perancangan dilakukan dengan menggunakan 
sensor sensor dan aktuator yang akan disesuaikan dengan 
permasalahan dan parameter atau perangkat yang berada 
di dalam peternakan. Ini merupakan salah satu dari 3 
sistem dimana sistem lainnya akan menerima data dari 
sistem ini dan mengolah dan menampilkannya pada web 
dan Android.
4. Penentuan Alat dan Bahan

Berdasarkan rancangan sistem yang telah dibuat 
kemudian dilakukan penentuan terhadap alat dan bahan 
yang diperlukan untuk mengimplementasi sistem. Alat 
dan bahan dapat berupa peralatan penunjang dan juga 
peralatan habis pakai. Alat dan bahan yang di perlukan 
sudah ditentukan sesuai dengan kebutuhan sistem.

5. Implementasi Sistem
Implementasi sistem dilakukan dengan membuat 

perangkat hardware dari sistem yang telah dirancang. 
Sistem yang telah berbentuk hardware kemudian akan 
dilakukan pengujian di dalam laboratorium. Seluruh 
bagian bagian dari sistem telah di gabungkan menjadi satu 
sistem sehingga telah dapat digunakan pada pengujian di 
laboratorium maupun lapangan.

6. Pengujian Sistem di Laboratorium
Setelah sistem sudah dikembangkan dan siap 

digunakan, kemudian dilakukan pengujian terhadap 
presisi data yang diterima sensor dan berjalannya aktuator. 
Hal ini dilakukan dengan cara membandingkan data yang 
diterima oleh sensor dengan pengukuran secara manual, 
kemudian dihitung kesesuaian datanya. sensor telah di uji 
keakuratannya dalam membaca dan aktuator telah dapat 
bekerja sesuai pesan yang dikirimkan oleh broker.

7. Pengujian Sistem di Lapangan
Pengujian di lapangan dilakukan dengan membawa 

keseluruhan perangkat sistem ke lapangan. Sistem 
tersebut akan dihubungkan langsung dengan perangkat 
pada peternakan kemudian data yang diterima sensor akan 
dikirimkan ke cloud. Data tersebut akan diuji kesesuaian 
datanya berdasarkan hasil pengujian di laboratorium dan 
juga dilakukan pengujian terhadap aktuator yang digunakan 
untuk mengontrol perangkat pada kandang. Kemudian 
akan dilakukan percobaan untuk membandingkan hasil 
ternak yang menggunakan sistem ini dengan yang tidak 
menggunakan sistem ini. akan dibangun 2 buah kandang 
yang berisi masing masing 5 ekor ayam dan akan dipanen 
dalam kurun waktu 1 bulan. Tujuannya adalah untuk 
mengetahui bagaimana hasil ternak dengan menggunakan 
sistem ini. dan diharapkan sistem menghasilkan ternak 
yang berkualitas sama atau lebih daripada ternak yang 
tidak menddunakan sistem ini.

8. Pengumpulan dan Analisa Data
Semua data dari setiap sensor dan aktuator yang 

didapatkan dari pengujian sistem akan dikumpulkan dan 
dianalisa untuk dijadikan acuan kesalahan kedepan. Data 
yang telah dianalisan kemudian akan dituliskan pada 
penulisan hasil. Data yang dikumpulkan bukan hanya data 
sensor dan aktuator saja tetapi data dari ternak itu sendiri 
seperti berat dan ukuran ternak.

B. Prinsip Kerja Sistem

Sistem bekerja dengan mengirimkan data bacaan 
dari sensor ke broker melalui jaringan wi-fi. Sensor 
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akan mengirimkan input data ke esp 8266 kemudian 
data tersebut akan di encode dan dikirimkan ke broker 
dengan menggunakan protocol MQTT. Sistem suhu dan 
kelembaban serta sistem berat pakan dihubungkan dengan 
aktuator. Pada sistem suhu dan kelembaban aktuator akan 
bekerja sesuai dengan kondisi suhu yang kondisikan 
begitu pula dengan sistem berat pakan yang akan bekerja 
sesuai dengan berat yang telah ditentukan.  Prinsip kerja 
dari rancangan sistem pada penelitian ini dapat dilihat 
pada Gambar 3.

IV. haSIl dan PeMbahaSan

A. Rancang Bangun Kandang Ayam

 Sensor network bekerja dengan mengirim data hasil 
pengukuran yang diterimanya ke cloud melalui jaringan 
wifi. Setiap sensor akan dihubungkan dengan esp 8266. 
Esp 8266 berfungsi sebagai pengganti mikrokontroller dan 
juga dilengkapi dengan modul wifi untuk mengirim data 
dari sensor menuju ke cloud/database. Data yang telah 
dikirim ke cloud kemudian dapat dilihat pada perangkat 
pengguna. 

Sensor suhu dan kelembaban serta sensor berat 
dihubungkan dengan aktuator. Pada sensor suhu dan 
kelembaban jika suhu melebihi suhu yang ditetapkan maka 
pendingin akan hidup sebaliknya jika suhu pada kandang 
kurang dari suhu yang ditetapkan. Pada sensor berat jika 
berat pakan telah berkurang maka penutup saluran akan 
terbuka dan mengisi tempat pakan.

1. Desain  Kandang Ayam
Kandang ayam di desain dengan ukuran 1,5×2×1 meter 

yang dibuat dengan bahan kayu dan berdinding kawat. 
Pada kandang ayam digunakan 2 buah penampungan yang 
mempunyai ketinggian 1 meter yang digunakan untuk 
penampungan pakan dan air. Di dalam kandang terdapat 
kipas angin, lapu pemanas, tempat pakan/air, dan sistem 
yang telah dibuat. Desain dari prototipe kandang ternak 
dapat dilihat pada Gambar 4. Beberapa sensor yang 
dditerapkan pada kandang ayam ini adalah Sensor berat 
digunakan untuk memantau keadaan pakan ternak, jika 
pakan habis maka penutup salauran pakan ternak akan 
terbuka dan mengisi tempat pakan ternak secara otomatis. 

Sensor ini akan mendeteksi jika air tidak mengalir 
dari tangki penampungan, apakah air atau pakan di dalam 
penampungan habis atau terjadi kerusakan pada saluran 
airnya. Sensor suhu dan kelembaban digunakan untuk 
mengukur seberapa panas atau dingin dan juga seberapa 
lembab keadaan di dalam kandang ternak. Jika suhu pada 
kandang kurang atau melebihi suhu yang ditetapkan maka 
sistem akan menghidupkan pendingin ataupun  pemanas. 
Relay pada sistem ini digunakan untuk mengendalikan 
perangkat perangkat yang berada di dalam kandang, 
seperti kipas angin dan pemanas.  Servo digunakan 
sebagai penggerak penutup saluran pakan yang dialirkan 
dari tangki penampungan pakan. Jika pakan pada tempat 
pakan ayam habis maka servo katup akan terbuka begitu 
pula sebaliknya.

2. Prototipe Kandang Ayam
Prototipe kandang ayam yang telah dibuat berukuran 

1×1×0,5 meter yang dibuat dengan bahan kayu dan 

Gambar 3. Diagram prinsip kerja sistem
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berdinding kawat. Prototipe ini dibuat berdasarkan desain 
yang telah dibuat dengan ukuran yang lebih kecil. Di 
dalam kandang dipelihara 7 ekor ayam yang berumur 1 
hari. Tampungan pakan mempunyai ketinggian 15 cm 
dan tampungan air mempunyai ketinggian 30 cm. Sistem 
yang telah dibuat diletakkan dan dihubungkan pada 
masing masih perangkat  kandang yang akan dipantau 
dan dikendalikan. Sistem suhu dan kelembaban kandang 
diletakkan di tengah kandang ayam untuk memantau suhu 
ruangan kandang ayam, sistem ketinggian air diletakkan di 
penutup tangki penampungan untuk mementau ketinggian 
pakan/air di dalam tangki penampungan, sistem berat 
pakan diletakkan di bawah tempat pakan ayam untuk 
mengukur berat pakan ayam dan aktuator di letakkan di 
dekat pemanas dan kipas untuk menghidupkan lampu 
pemanas dan kipas angin. 

B. Implementasi dan Pengujian Sistem

1. Sistem Suhu dan Kelembaban
Sistem suhu dan kelembaban dilengkapi dengan 

ESP8266, LED, sensor tegangan dan sebuah sensor suhu 
dan kelembaban. Sistem ini berfungsi untuk mengukur 
suhu dan kelembaban di dalam kandang ternak. Suhu dan 
kelembaban yang diukur oleh sistem akan menjadi acuan 
untuk menghidupkan aktuator relay. Sistem suhu dan 
kelembaban dapat dilihat pada Gambar 6.

Sistem suhu dan kelembaban akan mengirimkan data 
berupa suhu dalam satuan oC dan kelembaban kandang 
dalam persen. Sebelum membaca suhu dna kelembaban 
ESP 8266 harus terhubung ke jaringan Wi-Fi. Pengontrolan 
suhu dan kelembaban kandang akan dilakukan oleh 
aktuator, jika suhu di dalam kandang melebihi suhu yang 
telah ditentukan maka kipas pendingin kandang akan 
otomatis hidup dan jika suhu di dalam kandang kurang 
dari suhu yang telah ditentukan maka lampu pemanas 
akan otomatis hidup. Diagram prinsip kerja sistem dapat 
dilihat pada Gambar 7 dan Tabel 1 menunjukkan kondisi 
saat lampu pemanas dan kipas angin hidup.

2. Sistem Tangki Pakan dan Air
Sistem sensor ketinggian tangki pakan dan air dilengkapi 

Gambar 5. Prototipe kandang ayam

Gambar 4. Desain kandang ayam

Gambar 6. Prototipe sensor suhu dan kelembaban
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dengan ESP8266, satu buah LED, sensor tegangan dan 
sensor ultrasonik. Sistem ini berfungi untuk mengukur 
ketinggian pakan atau air yang berda didalam tangki, jika 
pakan atau air didalam tangki sudah hampir habis atau 
mencapai batas minimum maka sistem akan memberikan  
informasi bahwa tangki kosong. Gambar 8 menunjukkan 
prototipe sensor ketinggian tangki pakan dan prinsip kerja 
sistem dapat dilihat pada Gambar 9.

Sistem tangki pakan dan air mengirimkan data 
berupa kondisi atau ketinggian pakan dan air di dalam 
tangki penampungan dalam bentuk persen. Ketinggian 
maksimum tangki air adalah 30 cm dan tangki pakan 
adalah 15 cm. Sistem tangki pakan digunakan untuk 
memantau kondisi pakan di dalam tangki penampungan. 
Data yang dikirimkan sensor merupakan ketinggian 
atau kondisi tangki penampungan dalam bentuk persen. 
konversi ketinggian tangki yang terukur oleh sensor ke 
dalam bentuk persen dapat dilihat pada Tabel 2.

3. Sistem Berat Pakan
Sistem berat pakan dilengkapi dengan ESP8266, satu 

buah LED, sensor tegangan, aktuator servo dan sebuah load 
cell. Sistem ini berfungi untuk mengukur berat pakan yang 
berada di tempat pakan ternak. Load cell akan mngukur 
berat pakan pada tempat pakan, jika berat pakan mencapai 
batas minimum maka sistem akan menggerakkan aktuator 
servo untuk membuka katup saluran pakan. Jika pakan 
sudah terisi kembali dan mencapai batas minimum maka 

katup akan tertutup kembali. Prototipe sistem sensor 
berat pakan dapat dilihat pada Gambar 10 dan diagram 
prinsip kerja sistem dapat dilihat pada Gambar 11. Tabel 
3 menunjukkan kondisi saat katup saluran pakan terbuka 
dan tertutup.

Sistem berat pakan yang berfungi untuk memantau 
kondisi pakan di tempat pakan ayam akan mengukur berat 
pakan pada tempat pakan ayam tersebut. Pakan akan terisi 
secara otomatis jika berat pakan ada tempat pakan sudah 
mencapai batas minimum dan saat berat pakan sudah 
mencapai batas maksimum maka katup saluran akan akan 
tertututp kembali. Katup akan terbuka saat nilai berat 
pakan dibawah 100 gram dan katup akan tertutup saat 
berat pakan diatas 600 gram.

4. Fitur PING pada Sistem
Pengujian fitur ping dilakukan dengan menggunakan 

sebuah aplikasi yang telah tersedia untuk protocol MQTT. 
Ping pada setiap sistem digunakan untuk mengetahui 
lokasi sitem disaat ada kerusakan atau baterai pada sistem 
habis. PING bekerja dengan cara mengirimkan pesan “1” 
ke broker kemudian LED akan berkedip sebanyak 4 kali 
dengan delay 100 ms. Gambar 12 dan 13 menunjukkan 

Gambar 7. Diagram prinsip kerja sistem suhu dan kelembaban

Suhu 
Aktuator

Kipas Angin Lampu Pemanas

36 ON OFF

35 OFF OFF

34 OFF ON

33 OFF ON

32 OFF ON

Tabel 1. Karakteristik vexta motor dc brushless

Gambar 8. Prototipe sistem ketinggian pakan dan air

Gambar 9. Diagram prinsip kerja sistem tangki pakan dan air
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pengujian fitur PING pada sistem Suhu dan Kelembaban 
serta sistem berat pakan.

V. keSIMPulan

Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini 
adalah Suhu dan kelembaban lingkungan di peternakan 
ayam dapat dikendalikan menggunakan sistem suhu dan 
kelembaban. Jika suhu lingkungan kandang terlalu panas 
maka kipas angin di dalam kandang akan otomatis hidup 
dan jika suhu lingkungan di dalam kandang terlalu dingin 
maka lampu pemanas di dalam kandang akan otomatis 
hidup. Kondisi panas dan dingin ini berdasarkarkan suhu 
kandang ayam sesuai dengan umur ayam tersebut. dalam 
kasus ayam yang berumur 1 minggu maka saat suhu diatas 
35oCmaka kipas angin akan hidup dan saat suhu dibawah 
35oC maka lampu pemanas akan hidup. Pemberian pakan 
dan pemeriksaan kondisi pakan ternak dapat dilakukan 
secara real time dengan menggunakan sistem berat pakan. 
Sistem akan otomatis mengisi pakan jika pakan pada tempat 

pakan ayam telah habis. Pada sistem yang dirancang berat 
pakan maksimum adalah 600 gram. Jika pakan mencapai 
berat 100 gram maka katup saluran pakan akan terbuka 
dan saat mencapai 600 gram maka katup akan tertutup. 
Ketinggian atau keadaan air dan pakan di dalam tangki 
penampungan dapat dipantau dengan menggunakan sistem 
ketinggian tangki pakan dan air. Sistem akan memberi data 
keadaan air dan pakan kepada user dalam bentuk persen. 
Pada peternakan terdapat banyak tempat pakan dan air 
minum. Fitur PING berfungsi untuk mengetahui lokasi 
sistem jika baterai pada sistem sudah hampir habis atau 
terjadi kerusakan pada sistem. Seluruh data dari sistem 
dikirimkan ke broker dengan protokol MQTT dan telah di 
encode menggunakan CBOR.

Ketinggian air Ketinggian Pakan

(cm) (%) (cm) (%)

0 100 0 100

2 93,33 7.5 50

12 60 12 20

24 20 15 0

Tabel 2. Konversi tinggi air dan pakan pada penampungan

Tabel 3. Kondisi saat katup saluran pakan terbuka dan tertutup

Gambar 10. Prototipe sensor berat pakan

Berat Pakan 
(g)

Keadaan Katup

Saat Mengisi Saat Penuh

600 Tertutup Tertutup

500 Terbuka Tertutup

400 Terbuka Tertutup

300 Terbuka Tertutup

200 Terbuka Tertutup

100 Terbuka Terbuka

0 Terbuka Terbuka

Gambar 11. Diagram prinsip kerja sistem berat pakan

Gambar 12. PING sistem suhu dan kelembaban

Gambar 13. PING sistem berat pakan
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