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ABSTRAK 

 

 
Alat ukur pH air merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengetahui nilai pH 

suatu cairan. Kebutuhan alat ukur pH pada bidang industri digunakan sebagai parameter 

pengendali kualitas produk. Sedangkan pada bidang pertanian khususnya pada sistem tanam 

hidroponik, alat ukur pH digunakan sebagai pengendali kualitas air yang berpengaruh pada 

penyerapan nutrisi oleh tanaman. Pada proyek akhir ini dibuat alat ukur pH digital yang sudah 

terintegrasi dengan internet, hingga memungkinkan untuk diterapkan sistem Internet of 

Things. Alat ukur pH ini dibuat menggunakan sensor pH E-201-C yang berfungsi sebagai 

pendeteksi perubahan fisika maupun kimia yang kemudian dikonversikan oleh mikrokontroler 

dalam bentuk tegangan listrik hingga didapatkan nilai pH dari objek ukur. Data yang 

didapatkan selanjutnya dilakukan akuisisi ke dalam Micro SD Card dan juga dikirim ke 

aplikasi Blynk melalui modul wifi esp8266-01 dengan menerapkan sistem Internet of Things. 

Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah metode studi literatur dan metode 

eksperimental. Hasil yang didapatkan dari alat ukur pH yang dibuat, pada proses kalibrasi di 

dalam climatic chamber dan ruang laboratorium dengan nilai kesalahan rata-rata alat ukur pH 

pada kedua kondisi sebesar 2,41%. Pada penelitian ini, faktor perubahan lingkungan tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap hasil pembacaan prototipe pH meter. Sedangkan hasil 

pengukuran lapangan, mendapatkan nilai presisi alat ukur pH pada larutan air jeruk, air ledeng, 

dan air detergen berturut-turut sebesar 99,24%; 99,32%; dan 98,94%. Prototipe pH meter 

dapat diaplikasikan pada sistem Internet of Things menggunakan aplikasi telegram dengan 

hasil pembacaan pada aplikasi telegram 100% sama dengan hasil pengukuran. 

 
Kata Kunci : pH, alat ukur pH, mikrokontroler, Suhu, Internet of Things, SD Card. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
1.1 Latar Belakang 

Berbicara tentang makhluk hidup tidak lepas dari kebutuhan yang harus 

dipenuhi untuk menunjang hidupnya. Mulai dari makanan, sandang, dan juga pangan. 

Hal ini yang mendorong pemanfaatan sumber daya alam, khususnya air untuk 

berbagai keperluan. Bukan hanya untuk dikonsumsi, tetapi juga dimanfaatkan untuk 

keperluan lainnya. Seperti halnya pada bidang pertanian air dimanfaatkan untuk 

pengairan tanaman. Bukan hanya itu, pada bidang industri air digunakan untuk 

melarutkan bahan-bahan yang dibutuhkan pada proses industri. Maka dari itu, perlu 

dilakukan pengendalian kualitas air yang digunakan pada berbagai bidang untuk 

mendapatkan hasil maksimal dari kegiatan-kegiatan tersebut. 

Salah satu parameter yang menjadi titik penilaian kualitas air adalah nilai 

keasaman cairan atau pH cairan. Nilai keasaman berpengaruh terhadap produk yang 

dihasilkan. Salah satu yang menjadi perhatian pengendalian nilai pH adalah pada 

produk dairy. Kondisi asam pada produk dairy, melepaskan ion hidrogen yang akan 

memberikan rasa asam produk tersebut. Parameter pH dalam produk dairy memegang 

kunci penting untuk kualitas karena nilai pH berpengaruh terhadap pertumbuhan 

mikroorganisme, perubahan temperatur dan struktur kimia suatu senyawa dalam 

kandungan produk dairy. Pemanfaatan lainnya yaitu pada bidang pertanian khususnya 

pada pemanfaatan teknologi budidaya hidroponik, nilai pH air berpengaruh penting 

terhadap pertumbuhan tanaman. Nilai pH air yang tepat akan menyebabkan 

penyerapan nutrisi secara optimal yang akan berakibat pada pertumbuhan tanaman 

yang bagus pula. 

Sebagian besar pengukuran pH saat ini masih menggunakan kertas lakmus 

yang tidak dapat diketahui besaran nilai pH secara akurat. Sedangkan alat ukur pH 

digital yang ada, data yang didapatkan bersifat sementara. Melihat keterbatasan 

tersebut, di zaman yang serba digital dan berbasis pada Big Data, digitalisasi 

pengukuran pH pada berbagai bidang menjadi salah satu langkah yang bisa diambil 

untuk memecahkan masalah tersebut. Bukan hanya itu, data-data yang didapatkan 

akan lebih baik apabila bisa diolah lebih lanjut guna kebutuhan analisis ke depannya. 

Untuk pemenuhan tujuan ini, dibuatlah alat ukur pH digital. Alat ukur ini dibuat 
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berbasis Internet of Things (IoT) agar pengguna alat ukur dapat melakukan monitoring 

dimanapun dan kapanpun melalui mobile phone yang terhubung dengan internet. 

Selain itu, penyimpanan data pada SD Card memungkinakan data diambil secara 

manual atau offline yang juga sebagai backup data dari alat ukur pH. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka rumusan masalah yang 

akan dibahas pada proyek akhir ini adalah: 

a. Bagaimana merancang sistem alat ukur pH menggunakan sensor pH e- 

201-c. 

b. Bagaimana karakteristik pengukuran sensor pH e-201-c pada prototipe 

alat ukur pH Air yang berbasis Internet of things dan SD Card serta sudah 

terintegrasi dengan mikrokontroler 

c. Bagaimana hasil pembacaan alat ukur pH dengan menggunakan sensor pH 

dan diintegrasikan dengan mikrokontroler 

d. Bagaimana cara prototipe alat ukur pH melakukan proses akuisisi data 

pengukuran berbasis Internet of things dan SD Card yang sudah 

terintegrasi dengan mikrokontroler 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Adapun batasan masalah pada pembuatan projek akhir ini adalah: 

1. Pembuatan alat ukur yang dibuat hanya berfokus untuk pengukuran 

tingkat pH 

2. Akuisisi data yang dilakukan pada alat ukur ini hanya berfokus pada akuisi 

data ke SD Card dan Internet of Things 

3. Bahan standar pH yang digunakan untuk kalibrasi sensor pH e-201-c 

adalah larutan penyangga yang berada pada titik pH 4.00 , pH 6.86 , dan 

pH 9.18 

4. Pengujian hanya dipengaruhi oleh suhu ruangan, kelembaban dianggap 

ideal. 

5. Percobaan dilakukan hanya pada larutan statis. 

 
1.4 Tujuan 

Tujuan dari pembuatan projek akhir ini dilakukan untuk : 
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1. Membuat prototipe alat ukur pH yang dapat melakukan akuisisi data 

pengukuran berbasis Internet of things dan SD Card yang diintegrasikan 

dengan mikrokontroler. 

2. Menentukan karakteristik alat ukur pH menggunakan sensor pH E-201-E 

yang digunakan pada prototipe alat ukur pH. 

3. Menentukan hasil pembacaan alat ukur pH dengan menggunakan sensor pH 

E-201-C dan diintegrasikan dengan mikrokontroler. 

 

1.5 Manfaat 

Manfaat dari pembuatana penelitian ini adalah hasil penelitian dapat 

digunakan sebagai sarana untuk memntau nilai pH pada cairan yang dibutuhkan dalam 

berbagai kegiatan. Hasil penelitian ini juga dapat dikembangkan lebih lanjut untuk 

kebutuhan yang lebih spesifik. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan projek akhir ini dibagi menjadi lima. Adapun 

rincian sistematika penulisannya disajikan sebagai berikut : 

1. Bab I 

Bab I berisi pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan projek akhir, batasan masalah, metodologi penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

2. Bab II 

Bab II memuat teori dasar yang membahas tentang teori umum serta konsep 

dasar mengenai perangkat - perangkat yang digunakan dalam pengerjaan 

projek akhir. 

3. Bab III 

Bab III merupakan bab perancangan dan pembuatan alat yang berisi tentang 

desain alat, komponen - komponen yang digunakan, prinsip kerja setiap 

komponen sistem, serta metode pengujian alat. 

4. Bab IV 

Bab IV adalah hasil dan pembahasan. Bagian ini berisi hasil pembuatan alat, 

data hasil pengujian, dan analisis hasil pengujian. 

5. Bab V 

Bab V adalah penutup. Bagian penutup ini berisi kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 
2.1 pH (Derajat Keasaman) 

pH awalnya ditentukan oleh Sørensen pada tahun 1909 [3] dalam hal 

konsentrasi ion hidrogen (dalam format nomenklatur modern) sebagai pH = −lg (cH / 

c °) di mana cH adalah konsentrasi ion hidrogen dalam mol dm – 3, dan c ° = 1 mol 

dm – 3 adalah konsentrasi jumlah standar. Selanjutnya [2], hal itu telah diterima lebih 

memuaskan untuk menentukan pH dalam hal aktivitas relatif ion hidrogen dalam 

larutan. 

 
pH = −lg aH = −lg (mHγH / m°) ........................................................................... (2.1) 

 
 

di mana aH adalah aktivitas relatif (basis molalitas) dan γH adalah koefisien aktivitas 

molal hidrogen ion H 
+
 pada molalitas mH, dan m° adalah molalitas standar. Kuantitas 

pH dimaksudkan untuk mengukur aktivitas ion hidrogen dalam larutan. Namun, 

karena itu didefinisikan dalam istilah kuantitas itu tidak dapat diukur dengan metode 

yang valid secara termodinamika, persamaan 2.1 hanya bisa menjadi definisi nasional 

pH. 

 

2.2 Arduino Uno R3 

Arduino Uno R3 (Gambar 2.1) adalah sebuah mikrokontroler yang 

dikembangkan oleh Arduino. Arduino adalah sebuah pengendali mikro single-board 

yang bersifat open-source, fleksibel, dan mudah digunakan. Ini di tujukan kepada 

seniman, designer, dan semua orang yang tertarik menciptakan objek atau lingkungan 

interaktif. Arduino Uno R3 berbasis microchip ATmega328P. Arduino Uno dapat 

bekerja pada rentang tegangan 7-12 volt, memiliki 14 pin digital input/output (6 pin 

PWM), 6 pin analog input, Flash Memory sebesar 32 KB, koneksi USB, electric jack, 

header ICSP dan tombol reset [4]. Untuk mengakses dan memprogram Arduino R3, 

diperlukan pemahaman bahasa pemrograman C++ dan Integrated Development 

Environment (IDE). IDE adalah software yang berfungsi untuk menulis program, 

meng-compile program tersebut menjadi kode biner lalu meng-upload program ke 
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memory yang ada di mikrokontroler. Berikut ini adalah spesifikasi dari Arduino Uno 

R3 

 

Gambar 2. 1 Arduino Uno R3 

Sumber: Ileraning.me 

 

 

Tabel 2. 1 Spesifikasi Arduino UNO R3 

 
Sumber: Datasheet Arduino UNO R3 

 

Mikrokontroler Atmega328 

Operasi Tegangan 7-12 Volt 

Pin I/O Digital 14 

Pin Analog 6 

Arus DC tiap pin I/O 40 mA 

Arus DC ketika 3.3 V 50 mA 

Flash Memory 32 KB 

SRAM 2 Kb 

EEPROM 1 KB 

Kecepatan Clock 16 MHz 

UART 1 

3V Available 

 
 

2.3 pH Sensor E-201-C 

pH sensor modul terdiri dari sebuah pH sensor yang disebut probe dan sebuah 

board pengkondisi sinyal yang disebut BNC probe connector yang memberikan nilai 
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pH secara proporsional dan dapat dihubungkan secara langsung terhadap 

mikrokontroler apapun. pH sensor komponen biasanya dikombinasikan menjadi satu 

dengan sebuah pH electrode. Alat ukur elektroda ini biasanya terbuat dari gelas yang 

cukup rapuh. Beberapa perkembangan telah menggantikan bahan gelas menjadi sensor 

solid-state yang lebih kokoh. Board pengkondisi sinyal menjadi pre-amplifier. Board 

mengambil sinyal berimpedansi tinggi dari elektroda dan mengubahnya menjadi 

sinyal berimpedansi rendah lalu menstabilkan sinyal tersebut, mengurangi kerentanan 

terhadap gangguan elektrik. 

pH probe digunakan untuk mengukur intensitas keasaman dari larutan. Sebuah pH 

probe dapat mengukur keasaman dalam rentang 0 sampai 14, dengan nilai 0 berarti 

paling asam dan 14 berarti paling basa. Berikut ini adalah karakteristik sensor pH 

4052-C. 

Tabel 2. 2 Spesifikasi Sensor pH E-201-C 

 
Sumber: https://www.diymore.cc/products/diymore-liquid-ph-value-detection- 

detect-sensor-module-monitoring-control-for-arduino-m 

Operasi Tegangan 5 ± 0.2 Volt 

Operasi Arus 5-10 mA 

Rentang Deteksi Suhu 0-60
o
C 

Waktu Respon ≤ 5 S 

Waktu Stabil ≤ 60 S 

Konsumsi Energi ≤ 0.5 W 

Operasi Suhu -(10) – 50 
o
C 

Operasi Kelembaban 95%RH 

Umur Produk 3 Tahun 

Ukuran 42 mm x 32 mm x 20 mm 

Berat 25 g 

 
Prinsip kerja dari alat ini ditunjukkan oleh gambar 2.2 dan 2.3 

http://www.diymore.cc/products/diymore-liquid-ph-value-detection-
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Gambar 2. 2 Pengukuran pH dengan Elektroda 

 
Sumber: manual-theory-practice-of-ph-measurement-rosemount-en-70736.pdf 

 
 

Gambar 2-2 menunjukkan bagian dalam sensor probe. Prinsip pengukuran pH 

dengan elektroda terletak pada sensor probe berupa elektrode kaca (glass electrode) 

dengan jalan mengukur jumlah ion H3O
+
 di dalam larutan. Ujung elektrode kaca 

adalah lapisan kaca setebal 0,1 mm yang berbentuk bulat (bulb). Bulb ini dipasangkan 

dengan silinder kaca non-konduktor atau plastik memanjang, yang selanjutnya diisi 

dengan larutan HCl (0,1 mol/dm
3
). Di dalam larutan HCl, terendam sebuah kawat 

elektrode panjang berbahan perak yang pada permukaannya terbentuk senyawa 

setimbang AgCl. Konstannya jumlah larutan HCl pada sistem ini membuat elektrode 

Ag/AgCl memiliki nilai potensial stabil. 

Kombinasi perak kawat-perak klorida yang bersentuhan dengan larutan 

pengisi membentuk elektroda referensi internal. Potensinya hanya bergantung pada 

konsentrasi klorida dalam larutan pengisi. Karena konsentrasi klorida tetap, potensial 

elektroda tetap. Seperti yang ditunjukkan Gambar 2.2, permukaan luar membran kaca 

berhubungan dengan cairan yang diukur, dan bagian dalamnya permukaan kontak 

solusi pengisian. Melalui mekanisme yang kompleks, suatu potensial listrik 

berbanding lurus dengan pH berkembang di setiap antarmuka kaca-cairan. Karena pH 

larutan pengisi tetap, potensi di dalam permukaannya konstan. Potensi di permukaan 

luar, bagaimanapun, tergantung pada pH larutan uji. 

Potensi keseluruhan dari elektroda pengukur sama dengan potensial elektroda 

referensi internal ditambah potensi di permukaan membran kaca. Karena potensial di 

dalam elektroda adalah konstan, secara keseluruhan potensial elektroda hanya 
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bergantung pada pH larutan uji. Potensi elektroda pengukur juga tergantung suhu. Jika 

pH sampel tetap konstan tetapi suhu berubah, elektroda potensi akan berubah. 

Kompensasi untuk perubahan potensial elektroda kaca dengan suhu merupakan bagian 

penting dari pengukuran pH. 

 
 

Gambar 2. 3 Pertukaran silang melalui gelas pH 

 
Sumber: manual-theory-practice-of-ph-measurement-rosemount-en-70736.pdf 

 
 

Gambar 2-3 menunjukkan penampang melalui kaca pH. Kacamata sensitif 

pH menyerap air. Meski air tidak menembus lebih dari sekitar 50 nanometer (5 x 10- 

8 m) ke dalam kaca, lapisan terhidrasi harus ada agar kaca dapat merespons 

perubahan pH. Mekanisme pertukaran ion yang melibatkan logam alkali dan ion 

hidrogen di lapisan terhidrasi bertanggung jawab atas respons pH kaca. Lapisan kaca 

di antara dua lapisan terhidrasi tetap kering. Lapisan yang kering membuat kaca 

menjadi konduktor listrik yang buruk dan menyebabkan internal yang tinggi 

resistansi (beberapa ratus megohms) tipikal elektroda kaca. 

 

2.4 Modul SD Card 

SD Card Module merupakan modul untuk mengakses memory card yang 

bertipe micro SD untuk pembacaan maupun penulisan data dengan menggunakan 

sistem antarmuka SPI (Serial Parallel Interface). Modul ini cocok untuk berbagai 

aplikasi yang membutuhkan media penyimpan data, seperti sistem absensi, sistem 

antrian, maupun sistem aplikasi data logging lainnya (nyebarilmu.com, 2018). Fitur 

dan spesifikasi dari modul SD Card ini antara lain: 
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a. Mendukung pembacaan kartu memori SD Card biasa (<=2G) maupun 

SDHC card (high-speed card) (<=32G). 

b. Tegangan operasional dapat menggunakan tegangan 5 V atau 3.3 V. 

c. Arus operasional yang digunakan yaitu 80 mA (0.2~200 mA). 

d. Menggunakan antarmuka SPI (Serial Parallel Interface). 

e. Pada modul ini sudah terdapat empat lubang baut untuk pemasangan pada 

rangkaian lainnya. 

f. Terdiri dari enam pin yang digambarkan sesuai dengan Gambar 2.4. 

 

 
Gambar 2. 4 Modul SD Card 

 
Sumber: https://www.makerlab-electronics.com 

 
2.5 Modul Wifi ESP8266-01 

ESP8266 (Gambar 2.5) modul wifi yang berfungsi sebagai perangkat 

tambahan mikrokontroler seperti Arduino agar dapat terhubung langsung dengan wifi 

dan membuat koneksi TCP/IP. Modul ini membutuhkan daya sekitar 3.3 Volt dengan 

memiliki tiga mode wifi yaitu Station, Access Point dan Both. Modul ini juga 

dilengkapi dengan prosesor, memori dan GPIO yang mana jumlah pin bergantung 

dengan jenis ESP8266 yang kita gunakan. Sehingga modul ini bisa berdiri sendiri 

tanpa menggunakan mikrokontroler apapun karena sudah memiliki perlengkapan 

layaknya mikrokontroler (sinauarduino.com, 2016). Spesifikasi dari modul wifi 

ESP8266 sebagai berikut: 

a. Tegangan input (Vin) 3.3 VDC 

b. Arus jatuh (current drop) kurang dari 10uA 

c. 802.11 b/g/n 

d. Wi-Fi Direct (P2P), soft-AP 

e. Built-in TCP/IP protocol stack 

f. Built-in TR switch, LNA, power amplifier and matching network 

g. Built-in PLL, voltage regulator and power management components 

http://www.makerlab-electronics.com/
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h. 802.11b mode + 19.5dBm output power 

i. Built-in temperature sensor dan Built-in low-power 32-bit CPU 

j. Support antenna diversity 

k. SDIO 2.0, SPI, UART 

l. STBC, 1×1 MIMO, 2×1 MIMO 

m. A-MPDU, A-MSDU aggregation and the 0.4 Within wake 

n. 2ms, connect and transfer data packets 

o. Standby power consumption of less than 1.0mW (DTIM3) 

p. Bisa dihubungkan dengan semua jenis mikrokontroler melalui pin TX-RX 

 

Gambar 2. 5 Modul Wifi ESP8266 

 
Sumber: https://www.tokopedia.com/nofgipiston/modul-wifi-esp8266 

 

2.6 RTC (Real Time Clock) 

RTC (Real Time Clock) Module (Gambar 2.6) adalah sebuah modul/kit yang 

berfungsi untuk menjalankan fungsi waktu dan kalender secara realtime dengan 

menggunakan backup supply berupa baterai. Modul ini dibuat dengan menggunakan 

PCB berbahan fiber dan juga menggunakan lapisan mask solder untuk menjaga agar 

PCB tidak korosi. Selain itu modul ini sebagian besar menggunakan komponen 

semiconductor, sehingga modul terlihat minimalis dan menarik (Splashtronic, 2012). 

Modul RTC terdapat beberapa tipe yang dijual di pasaran antara lain RTC DS3231, 

RTC DS1302, dan RTC DS1307. 

Pada modul ini terdapat 5 pin utama, yaitu sebagai berikut : 

a. SCL : Serial Clock Input untuk komunikasi data I2C 

b. SDA : Serial Data Input/ Output untuk komunikasi data I2C 

c. SQW : Pin output untuk salahs atu dari 4 buah frekuensi gelombang kotak (1 

Hz, 4 kHz, 8 kHz, 32 kHz) 

d. Vcc: Input supply 5V dan GND: Input supply Ground 

https://www.tokopedia.com/nofgipiston/modul-wifi-esp8266
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Selain itu, terdapat juga EEPROM AT24C32 yang bisa memberikan 32K 

EEPROM untuk menyimpan data, yang mana merupakan pilihan terbaik untuk 

aplikasi yang memerlukan untuk fitur data logging, dengan presisi waktu yang lebih 

tinggi. 

 

 
Gambar 2. 6 RTC (Real Time Clock) Module 

Sumber: https://www.lelong.com.my 

2.7 LCD 16x2 

LCD (Liquid Cristal Display) adalah salah satu jenis display elektronik yang 

dibuat dengan teknologi CMOS logic yang bekerja dengan tidak menghasilkan cahaya 

tetapi memantulkan cahaya yang ada di sekelilingnya terhadap front-lit atau 

mentransmisikan cahaya dari back-lit. LCD (Liquid Cristal Display) berfungsi sebagai 

penampil data baik dalam bentuk karakter, huruf, angka ataupun grafik. Adapun fitur 

yang disajikan pada LCD 16x2 ini antara lain: 

• Terdiri dari 16 karakter dan 2 baris. 

• Mempunyai 192 karakter tersimpan. 

• Terdapat karakter generator terprogram. 

• Dapat dialamati dengan mode 4-bit dan 8-bit. 

• Dilengkapi dengan back light. 
 

http://www.lelong.com.my/
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Gambar 2. 7 LCD 16 x2 

Sumber: nyebarilmu.com 

 
2.8 Aplikasi Telegram 

Telegram adalah sebuah aplikasi chatting yang memungkinkan Anda 

mengirimkan pesan, berbagi foto, video dan audio serta bertukar file yang ter-enkripsi. 

Selain itu Telegram juga dapat Anda gunakan di berbagai platform atau sistem operasi 

seperti Android, iOS, MacOS, Windows OS dan Linux OS (versi desktop) secara 

bersamaan. 

 

 
 

 
Gambar 2.8 Logo Telegram 

sumber: telegram.org 

 
2.9 Karakteristik Pengukuran 

Dalam setiap pengukuran, hasil yang didapatkan belum tentu sesuai dengan 

nilai acuannya. Untuk mengetahui tingkat kebenaran dari suatu hasil pengukuran 

dapat dilakukan dengan membandingkan dengan alat ukur lain yang sudah dilakukan 

kalibrasi. Untuk input tetap dibutuhkan parameter bias, akurasi presisi, dan kesalahan. 

Sedangkan input berubah dibutuhkan parameter sensitivitas, linearitas, dan histerisis 

(Mikhail dan Gracie, 1981). 
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2.9.1 Bias 

Bias adalah perbedaan harga rata-rata output dengan harga acuan untuk 

input yang sama. Bias menunjukkan kecenderungan nilai pengukuran yang 

lebih besar atau lebih kecil dari suatu alat ukur dibandingkan dengan alat ukur 

standar. Persamaan bias ditunjukkan sebagai berikut. 

 

Bias =  x𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟 − x   ................................................................................. (2.1) 

 
2.9.2 Akurasi 

Akurasi atau ketelitian adalah derajat kedekatan harga penunjukan alat 

ukur dengan harga penunjukan alat ukur standar yang dianggap benar. Akurasi 

mendefinisikan seberapa dekat hasil pengukuran atau eksperimen dengan nilai 

yang sebenarnya. 

 
Akurasi = (1 − Bias+ 3σ) 100% .................................................... (2.2) 

Xbenar 
 

σ =  √ ⅀ (𝑥𝑖− 𝑥𝑟𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎)
2 ....................................................................................................................... 

(2.3) 
𝑛−1 

 

𝑥  =  ⅀ 𝑥𝑖 
𝑛 

.................................................................... ........................... (2.4) 

 

 : Standar deviasi 

xbenar : Nilai pengukuran standar 

xi : Nilai pengukuran 

x  : Nilai rata-tara pengukuran 

n :Jumlah data 

 

2.9.3 Presisi 

Presisi atau kebenaran atau ketepatan adalah derajat kedekatan dalam 

satu kelompok data pengukuran untuk input yang sama. Presisi merupakan 

kemampuan alat ukur untuk memberikan hasil pengukuran yang konsisten 

pada pengukuran berulang. 

 
Presisi = (1 − 3σ) 100% ............................................................... (2.5) 

X  
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2.9.4 Kesalahan 

Kesalahan atau error adalah perbedaan antara output pengukuran 

dengan harga benar suatu standar. Kesalahan merupakan perbedaan antara 

indikasi dan nilai sebenarnya dari sinyal yang terukur. 

 
Error =  (3σ+Bias) 100% ............................................................... (2.6) 

Xbenar 
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BAB III 

RANCANG BANGUN 

 
Dalam Rancang Bangun ini dibahas mengenai perancangan prototipe alat ukur 

pH. Perancangan alat ukur pH ini meliputi desain prototipe, tahapan penelitian, serta 

pengujian alat ukur. 

 

3.1 Desain Prototipe Alat Ukur pH 

Gambar 3.1 merupakan desain alat ukur pH. Tampak luar dari desain alat ukur 

ini terlihat LCD 16x2, Modul wifi, saklar, probe BNC connector, port power supply, 

dan port data transmisi Arduino Uno. Alat ini didesain untuk digunakan sebagai alat 

pemantauan nilai pH cairan yang sudah terintegrasi dengan internet dengan prinsip 

Internet of Things. 

 
 

Gambar 3. 1 Desain Prototipe Alat Ukur pH 

 
3.2 Tahapan Penelitian 

Tahapan penelitian ini dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu studi literatur, 

penentuan spesifikasi dan perancangan perangkat keras, serta pengujian alat. Diagram 

alir tahapan penelitian dapat dilihat pada Gambar 3.2. 
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Gambar 3. 2 Diagram Alir Tahapan Penelitian 

 
3.2.1 Studi Literatur 

Studi literatur dilakukan guna mengumpulkan informasi terkait prototipe 

alat ukur pH. Drai referensi yang diperoleh, penelitian pada bidang alat ukur pH 

dapat dikembangkan beberapa hal seperti digitalisasi pengukuran pH, 

penyimpanan data yang lebih fleksibel untuk diolah lebih lanjut di kemudian 

hari, dan pengintegrasian alat ukur dengan internet untuk dapat menjalankan 

sistem Internet of Things. 

 

3.2.2 Penentuan Spesifikasi dan Perancangan Perangkat Keras 

Perangkat keras pada prototipe ini terdiri dari 3 komponen utama yaitu 

rangkaian pembaca nilai sinyal sensor, rangkaian akuisisi data, dan rangkaian 

penampil data. Rangkaian komponen dapat dilihat pada Gambar 3.3 berikut. 
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Gambar 3. 3 Rangkaian Perangkat Keras Alat Ukur 

 
a. Rangkaian Pembaca Nilai Sinyal Sensor 

Rangkaian Pembaca Nilai Sinyal Sensor terdiri dari komponen 

utama berupa sensor pH dan komponen pendukung berupa BNC Probe. 

Fungsi dari sensor pH adalah sebagai komponen yang digunakan untuk 

mendeteksi perubahan fisika maupun kimia yang kemudian diubah 

dalam bentuk sinyal listrik. Sedangkan fungsi BNC connector adalah 

sebagai konektor kabel coaxial. Rangkaian komponen pembaca nilai 

sensor dapat dilihat pada Gambar 3.4 berikut. 

 

 
Gambar 3. 4 Rangkaian Pembaca Sinyal Sensor 

 
b. Rangkaian Akuisisi Data 
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Rangkaian akuisisi data terdiri dari RTC module, Micro SD Card 

Module, dan modul Wifi ESP8266-01. Fungsi dari RTC Module adalah 

menghitung waktu mulai dari detik, menit, jam, hari, tanggal, bulan, 

hingga tahun. RTC module yang digunakan dalam prototipe ini dengan 

tipe RTC DS3231. Sedangkan fungsi dari Micro SD Card Module 

adalah untuk membaca dan menulis data dari/ke SD Card. Dan fungsi 

dari Modul wifi adalah sebagai penghubung antara mikrokontroler 

dengan wifi dan membuat koneksi TCP/IP. Modul wifi yang digunakan 

adalah tipe modul wifi ESP8266-01. Rangkaian Akuisisi Data dapat 

dilihat pada Gambar 3.5. 

 

Gambar 3. 5 Rangkaian Akuisisi Data 

 
c. Rangkaian Penampil Data 

Rangkaian penampil data terdiri dari LCD. LCD berfungsi 

sebagai penampil data baik dalam bentuk karakter, huruf, angka, 

maupun grafik. LCD yang digunakan pada prototipe ini adalah tipe 

LCD 16x2 yang sudah dilengkapi dengan I2C converter. Pemilihan I2C 

converter bertujuan untuk mengubah kendali LCD ke dalam bentuk 

serial sinkron dengan protokol I2C (Inter Integrated Circuit). 

Normalnya tanpa I2C converter, LCD dikendalikan secara paralel yang 

membutuhkan 7 pin. Sedangkan kendali dengan I2C protokol hanya 

membutuhkan 4 pin. Hal ini sangat membantu penggunaan pin yang 

lebih sedikit dan dinilai cocok digunakan untuk mikrokontroler 

Arduino Uno. Adapun rangkaian penampil data dapat dilihat pada 

Gambar 3.6 di bawah. 



19  

 
 

Gambar 3. 6 Rangkaian Penampil Data 

 
3.2.3 Perancangan Perangkat Lunak 

Perangkat lunak yang digunakan pada prototipe ini dibagi menjadi 3 bagian 

umum, yaitu program pembaca nilai sinyal sensor, program akuisisi data, dan program 

penampil data. Adapun program dapat dilihat pada Lampiran 11. Diagram alir 

perangkat lunak dapat dilihat pada Gambar 3.7 di bawah ini. 
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Gambar 3. 7 Diagram Alir Program 

 

 

Bagian 1 – program pembacaan nilai sinyal sensor 

Program pembacaan nilai sensor dimulai dengan pendeklarasian port 

A0 sebagai port input sensor yang ditandai dengan fungsi “const int SensorPin 

= A0;”. Nilai pembacaan pada port analog kemudian dikonversikan dalam 
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bentuk nilai tegangan listrik, yang kemudian dikonversikan kembali dalam 

bentuk nilai pH. 

Bagian 2 – program akuisisi data 

Program akuisisi data ditandai dengan penambahan library untuk RTC, 

modul SD card, dan modul wifi. Proses akuisisi data dimulai dengan adanya 

fungsi pengaturan waktu RTC yaitu “DateTime now = rtc.now()” dan 

pembuatan file SD card yaitu “myFile = SD.open (“DatapH.txt”, 

FILE_WRITE);”. 

Bagian 3 – program penampil data 

Program penampil data dimulai dengan pemanggilan library untuk 

LCD dan penampilan pembuka pada LCD. Program ini kemudian akan 

menampilkan data hasil pengukuran hingga alat selesai digunakan. 

 

3.3 Pengujian Alat 

 
3.3.1 Prosedur Pengujian Sensor pH 

Pengujian sensor pH bertujuan untuk mengatur kinerja sensor pH pada 

rentang yang dibutuhkan. Beberapa hal yang harus dilakukan adalah sebagai 

berikut: 

1) Pengaturan offset 

Langkah-langkah dalam mengatur offset pH antara lain: 

a. Lepaskan probe sensor dari probe papan sirkuit BNC 

connector 

b. Hubungkan BNC connector circuit board dengan sumber 

tegangan 5 V. 

c. Hubung singkat bagian dalam konektor BNC dengan 

bagian luar untuk mensimulasikan pengukuran pH netral 

(pH 7) yang menghasilkan output tegangan listrik sebesar 

2,5 V. 

d. Baca pembacaan nilai tegangan output. Ada dua cara untuk 

membaca nilai tegangan output. Pertama dengan 

menggunakan multimeter. Kedua menggunakan 

pembacaan pada Arduino dengan program seperti pada 

Lampiran 12. 
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e. Atur nilai keluaran dari pembacaan output BNC connector 

circuit board dengan mengatur potensio pada papan sirkuit 

hingga menghasilkan tegangan output 2,5 V. 

2) Pengaturan batas rentang uji sensor pH sesuai yang dibutuhkan 

3) Pengaturan pembacaan dan kalibrasi sensor pH sesuai dengan 

yang dibutuhkan 

 

3.3.2 Prosedur Pengujian pH Meter 

Pengujian sensor pH dilakukan untuk mendapatkan nilai koreksi dari 

pengukuran. Adapun prosedur pengujian sensor pH berdasarkan acuan SNI 

6989.11:2019 sebagai berikut. 

A. Bahan 

a. Air bebas mineral 

b. Kertas tisu halus 

c. pH buffer powder solution 4,00 yang sudah dilarutkan dalam 250 

mL air bebas mineral 

d. pH buffer powder solution 6,86 yang sudah dilarutkan dalam 250 

mL air bebas mineral 

e. pH buffer powder solution 9,18 yang sudah dilarutkan dalam 250 

mL air bebas mineral 

 
Catatan 

 Larutan penyangga dapat menggunakan larutan dengan nilai pH lain 

sesuai dengan operasional alat yang mewakili daerah asam, netral, 

dan basa. 

 Larutan penyangga dapat menggunakan larutan siap pakai yang 

tersedia di pasaran 

 Larutan penyangga yang tersedia di pasaran mengikuti informasi 

dari pabrikan. 

B. Peralatan 

a. Sensor pH yang sudah dihubungkan dengan mikrokontroler 

b. Pengaduk gelas 

c. Gelas ukur 250 mL 

d. Climatic chamber 



23  

e. Thermohigro meter 

C. Persiapan Pengujian 

 Lakukan pengujian internal pH-meter dengan minimal 2 larutan 

penyangga disesuaikan dengan rentang pengukuran setiap kali akan 

melakukan pengukuran. 

 Kalibrasi internal ini harus terdokumentasi dengan baik pada buku 

log atau formulir. 

 Apabila pH-meter yang digunakan belum dilengkapi dengan 

Temperature Compensation (ATC) maka lakukan kompensasi nilai 

pH pada larutan penyangga terhadap suhu pengukuran. 

D. Prosedur 

1) Bilas elektroda dengan air bebas air mineral, selanjutnya keringkan 

dengan tisu halus 

2) Celupkan elektroda ke dalam contoh uji sampai pH meter 

menunjukkan pembacaan yang stabil 

3) Catat hasil pembacaan skala atau angka pada tampilan dari pH meter 

4) Catat suhu saat pengukuran pH dan laporkan hasilnya 

5) Ulangi langkah 1) sampai 4) dengan larutan penyangga lainnya 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
 

Dalam Bab IV ini dibahas mengenai semua data yang didapatkan dalam 

pembuatan, pengujian, dan pengambilan data lapangan alat ukur pH. 

 

4.1 Hasil Perhitungan Nilai pH Hitung 

Pengujian sensor pH menggunakan pH buffer powder yang digunakan sebagai 

standar. Perhitungan nilai standar didasarkan pada persamaan linear pH buffer powder 

pada rentang suhu antara 20˚C hingga 30˚C. Nilai yang dijadikan acuan perhitungan 

ini seperti pada Tabel 4.1 di bawah ini. 

Tabel 4. 1 Nilai pH Buffer Powder Solution 

 
Suhu (˚C) pH 4,00 pH 6,86 pH 9,18 

10 4,00 6,92 9,33 

15 4,00 6,90 9,28 

20 4,00 6,88 9,23 

25 4,00 6,86 9,18 

30 4,01 6,85 9,14 

35 4,02 6,84 9,10 

40 4,03 6,84 9,07 

45 4,04 6,83 9,04 

50 4,06 6,83 9,02 

Didasarkan data pada Tabel 4.1 dengan menggunakan rumus persamaan linear 

untuk mendapatkan nilai larutan pH standar sebagai berikut 

𝑥−𝑥1 
 

 

X2−X1 
=  

y−y1 

y2−y1 
…………………………………………………….……............. (4.1) 

y = (𝑥−𝑥1)(y2−y1) + 𝑦1 ..................................................................................... (4.2)
 

 

X2−X1 

Keterangan: 

x = suhu 

x1 = batas bawah suhu 

x2 = batas atas suhu 

y = nilai pH 

y1 = batas bawah pH 
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y2 = batas atas pH 

 
4.1.1 pH Hitung Pengujian pH Meter di Dalam Climatic Chamber 

Berdasarkan pada rumus perhitungan (4.1) dan (4.2) nilai pH hitung 

referensi pengujian sensor pH pada rentang pH 4,00; 6,86; dan 9,18 didapatkan 

seperti pada uraian berikut. Nilai pH hitung pada larutan penyangga pH 4,00 

pada suhu 25,73˚C, didapatkan dari perhitungan di bawah ini. 

x = 25,73 

y = 
(25,73−25,00)(4,01−4,00) 

+ 4,00
 

30,00−25,00 

y = 4,00 

Dengan demikian, nilai pH hitung pada larutan penyangga pH 4,00 didapatkan 

sebesar 4,00.  

Untuk nilai pH hitung pada larutan penyangga pH 6,86 pada suhu 

25,82˚C, didapatkan dari perhitungan seperti di bawah. 

x = 25,82 

y = 
(25,82−25,00)(6,85−6,86) 

+ 6,86
 

30,00−25,00 

y = 6,86 

Dengan demikian, nilai pH hitung pada larutan penyangga pH 6.86 didapatkan 

sebesar 6,86. 

Untuk nilai referensi pH 9,18 pada suhu 25,77˚C, didapatkan dari 

perhitungan seperti di bawah. 

x = 25,77 

y = 
(25,77−25,00)(9,14−9,18) 

+ 9,18
 

30,00−25,00 

y = 9,17 

Dengan demikian, nilai pH hitung pada larutan penyangga pH 9,18 didapatkan 

sebesar 9,17. 

Nilai pH yang didapatkan dari perhitungan akan digunakan sebagai nilai 

pembanding pada hasil pengukuran. Nilai ini dipilih karena merupakan nilai pH 

yang lebih aktual terhadap kondisi ruangan pengujian. Hasil perhitungannya 

dirangkum dalam Tabel 4.2 di bawah. 
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Tabel 4. 2 Hasil Perhitungan Nilai pH Hitung di Dalam climatic Chamber 

 
Suhu Ruang (˚C) pH Standar pH Hitung 

25,73 4,00 4,00 

25,81 6,86 6,86 

25,77 9,18 9,17 

 

4.1.2 pH Hitung Pengujian pH Meter di Ruang Laboratorium Fisika 

Akademi Metrologi dan Instrumentasi 

Berdasarkan pada rumus perhitungan (4.1) dan (4.2) nilai pH hitung 

referensi pengujian sensor pH pada rentang pH 4,00; 6,86; dan 9,18 didapatkan 

seperti pada uraian berikut. Nilai pH hitung pada larutan penyangga pH 4,00 

pada suhu 24,50˚C, didapatkan dari perhitungan di bawah ini. 

x = 24,50 

y = 
(24,50−20,00)(4,00−4,00) 

+ 4,00
 

25,00−20,00 

y = 4,00 

Dengan demikian, nilai pH hitung pada larutan penyangga pH 4,00 didapatkan 

sebesar 4,00. 

Untuk nilai  pH hitung pada larutan penyangga  pH 6,86 pada suhu 

24,75˚C, didapatkan dari perhitungan seperti di bawah. 

x = 24,75 

y = 
(24,75−20,00)(6,86−6,88) 

+ 6,88
 

25,00−20,00 

y = 6,86 

Dengan demikian, nilai pH hitung pada larutan penyangga pH 6,86 didapatkan 

sebesar 6,86. 

Untuk nilai pH hitung pada larutan penyangga pH 9,18 pada suhu 

24,55˚C, didapatkan dari perhitungan seperti di bawah. 

x = 24,55 

y = 
(24,55−20,00)(9,18−9,23) 

+ 9,23
 

25,00−20,00 

y = 9,18 

Dengan demikian, nilai pH hitung pada larutan penyangga pH 9,18 didapatkan 

sebesar 9,18. 



27  

Nilai pH yang didapatkan dari perhitungan akan digunakan sebagai nilai 

pembanding pada hasil pengukuran. Nilai ini dipilih karena merupakan nilai pH 

yang lebih aktual terhadap kondisi ruangan pengujian. Hasil perhitungannya 

dirangkum dalam Tabel 4.3 di bawah. 

Tabel 4. 3 Hasil Perhitungan Nilai pH Hitung di Ruang Laboratorium Fisika 

Akademi Metrologi dan Instrumentasi 

 

Suhu Ruang (˚C) pH Standar pH Hitung 

24,50 4,00 4,00 

24,75 6,86 6,86 

24,55 9,18 9,18 

 

4.2 Hasil Pengujian Sensor pH 

Hasil yang didapatkan pada pengujian sensor sesuai prosedur yang tertera pada 

Bab III Bagian 3.3.1 Prosedur Pengujian Sensor didapatkan data seperti pada tabel 

berikut. 

Tabel 4. 4 Data kalibrasi Sensor pH 

 

Pembacaan Nilai Tegangan Listrik 

(V) 

Pembacaan Nilai Tegangan Listrik 

(V) 

 1 2,5  16 2,5 

 2 2,5  17 2,5 

 3 2,5  18 2,5 

 4 2,5  19 2,5 

 5 2,5  20 2,5 

 6 2,5  21 2,5 

 7 2,5  22 2,5 

Pengukuran ke- 8 2,5 Pengukuran ke- 23 2,5 

 9 2,5  24 2,5 

 10 2,5  25 2,5 

 11 2,5  26 2,5 

 12 2,5  27 2,5 

 13 2,5  28 2,5 

 14 2,5  29 2,5 

 15 2,5  30 2,5 
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Dari data tersebut, diketahui nilai pembacaan sensor sudah pada kondisi yang 

baik. Nilai 2,5 V merupakan nilai referensi yang sesuai dengan prosedur pengujian 

sensor pH. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sensor pH dan BNC connector 

circuit bekerja dengan baik. 

 

 
4.3 Hasil Pengujian pH Meter 

 
4.3.1 Pengujian pH Meter di Dalam Climatic Chamber 

Setelah mendapatkan data nilai pH referensi, pengujian pH meter 

dilakukan menggunakan 3 jenis larutan standar. Masing-masing larutan standar 

dilakukan pengulangan sebanyak 30 kali seperti tertera pada Lampiran 1, 2 dan 

3. Pada kalibrasi dengan larutan penyangga pH 4,00; 6,86; dan 9,18 hasil seperti 

yang tertera dalam Lampiran 1, 2, dan 3, hasil rangkuman yang didapatkan 

dirangkum dalam Tabel 4.3, 4.4, dan 4.5 berikut. 

Tabel 4. 5 Karakteristik pH Meter pada Pengujian dengan Larutan Penyangga 

pH 4,00 di Dalam Climatic Chamber 

 

Rata-Rata 3.93 

Standar Deviasi 0.00 

Bias -0.07 

Kesalahan (%) -1.48 

Akurasi (%) 98.05 

Presisi (%) 99.76 

Repeatability 0.00 

Span 0.01 

 
Tabel 4. 6 Karakteristik pH Meter pada Pengujian dengan Larutan Penyangga 

pH 6,86 di Dalam Climatic Chamber 

 

Rata-Rata 6.65 

Standar Deviasi 0.00 

Bias -0.21 

Kesalahan (%) -2.88 

Akurasi (%) 96.87 
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Presisi (%) 99.87 

Repeatability 0.00 

Span 0.01 

 

Tabel 4. 7 Karakteristik pH Meter pada Pengujian dengan Larutan Penyangga 

pH 9,18 di Dalam Climatic Chamber 

 

Rata-Rata 8.94 

Standar Deviasi 0.00 

Bias -0.23 

Kesalahan (%) -2.38 

Akurasi (%) 97.44 

Presisi (%) 99.91 

Repeatability 0.00 

Span 0.01 

 
Dari data pengujian menggunakan larutan penyangga 4,00; 6,86; 9,18 

didapatkan nilai standar deviasi 0,00 yang menandakan bahwa jumlah sebaran 

data berada pada nilai rata-rata. Sedangkan nilai akurasi didapatkan sebesar 

97,81%; 96,87%; dan 97,44% yang menandakan bahwa sebaran data mendekati 

nilai yang dijadikan acuan. Nilai presisi didapatkan secara berturut-turut sebesar 

99,76%; 99,87%; dan 99,91% yang menandakan bahwa serangkaian 

pengukuran satu sama lain memiliki kedekatan yang tinggi. Dan selisih 

pengukuran terbesar dengan terkecil didapatkan berturut-turut sebesar 0,05; 

0,04; 0,06. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengujian sensor pH 

pada larutan penyangga pH 4,00; 6,86; dan 9,18 dikatakan sangat baik. 

Hasil demikian didapatkan dengan melakukan pengondisian lingkungan 

yang dikendalikan. Probe sensor dan larutan standar dimasukan ke dalam 

climatic chamber dan suhu diatur dalam rentang 25˚C hingga 30˚C, lebih 

tepatnya suhu pada tiap-tiap titik pengukuran dapat dilihat pada Tabel 4.2. Nilai 

suhu ruang dibuat lebih konstan dari kondisi suhu ruang pada udara bebas. 

Pengondisian juga dilakukan dengan mendiamkan probe sensor pH selama 

minimal 3 menit dalam larutan penyangga yang akan diukur di dalam climatic 

chamber yang sudah memiliki sertifikat kalibrasi seperti pada Lampiran 6, hal 
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ini bertujuan supaya probe sensor pH dapat menyesuaikan dengan larutan ukur 

yang akan diukur. 

 

4.3.2 Pengujian pH Meter di Ruang Laboratorium Fisika Akademi 

Metrologi dan Instrumentasi 

Setelah mendapatkan data nilai pH referensi, pengujian pH meter 

dilakukan menggunakan 3 jenis larutan standar. Masing-masing larutan standar 

dilakukan pengulangan sebanyak 30 kali seperti tertera pada Lampiran 1, 2 dan 

3. Pada kalibrasi dengan larutan penyangga pH 4,00; 6,86; dan 9,18 hasil seperti 

yang tertera dalam Lampiran 1, 2, dan 3, hasil rangkuman yang didapatkan 

dirangkum dalam Tabel 4.3, 4.4, dan 4.5 berikut. 

Tabel 4. 8 Karakteristik pH Meter pada Pengujian dengan Larutan Penyangga 

pH 4,00 di Ruang Laboratorium Fisika Akademi Metrologi dan Instrumentasi 

 

Rata-Rata 3.92 

Standar Deviasi 0.00 

Bias -0.08 

Kesalahan (%) -1.75 

Akurasi (%) 97.80 

Presisi (%) 99.77 

Repeatability 0.00 

Span 0.01 

 
Tabel 4. 9 Karakteristik pH Meter pada Pengujian dengan Larutan Penyangga 

pH 6,86 di Ruang Laboratorium Fisika Akademi Metrologi dan Instrumentasi 

 

Rata-Rata 6.67 

Standar Deviasi 0.00 

Bias -0.19 

Kesalahan (%) -2.56 

Akurasi (%) 97.08 

Presisi (%) 99.82 

Repeatability 0.00 

Span 0.01 
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Tabel 4. 10 Karakteristik pH Meter pada Pengujian dengan Larutan Penyangga 

pH 9,18 di Ruang Laboratorium Fisika Akademi Metrologi dan Instrumentasi 

 

Rata-Rata 8.94 

Standar Deviasi 0.01 

Bias -0.24 

Kesalahan (%) -2.33 

Akurasi (%) 97.12 

Presisi (%) 99.72 

Repeatability 0.00 

Span 0.02 

 
Dari data pengujian menggunakan larutan penyangga 4,00; 6,86; 9,18 

didapatkan nilai standar deviasi secara berturut-turut sebesar 0,00; 0,00; 0,01 

yang menandakan bahwa jumlah sebaran data mendekati pada nilai rata-rata. 

Sedangkan nilai akurasi didapatkan sebesar 97,80%; 97,08%; dan 99,72% yang 

menandakan bahwa sebaran data mendekati nilai yang dijadikan acuan. Nilai 

presisi didapatkan secara berturut-turut sebesar 99,77%; 99,82%; dan 99,72% 

yang menandakan bahwa serangkaian pengukuran satu sama lain memiliki 

kedekatan yang tinggi. Dan selisih pengukuran terbesar dengan terkecil 

didapatkan berturut-turut sebesar 0,01; 0,01; 0,02. Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa pengujian sensor pH pada larutan penyangga pH 4,00; 6,86; 

dan 9,18 dikatakan sangat baik. 

Hasil tersebut didapatkan dengan tidak melakukan pengondisian 

lingkungan. Probe sensor dan larutan standar dimasukan ke dalam climatic 

chamber dan suhu diatur dalam rentang 20˚C hingga 25˚C, lebih tepatnya suhu 

pada tiap-tiap titik pengukuran dapat dilihat pada Tabel 4.3. Nilai suhu ruang 

dibuat lebih konstan dari kondisi suhu ruang pada udara bebas. Pengondisian 

juga dilakukan dengan mendiamkan probe sensor pH selama minimal 3 menit 

dalam larutan penyangga yang akan diukur di dalam ruang Laboratorium Fisika 

Akademi Metrologi dan Instrumentasi dengan mengukur suhu ruang 

menggunakan thermohigro meter yang memiliki sertifikat kalibrasi seperti pada 

Lampiran 6, hal ini bertujuan supaya probe sensor pH dapat menyesuaikan 

dengan larutan ukur yang akan diukur. 
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4.3.3 Perbandingan Hasil Pengujian pH Meter pada Kedua Kondisi 

Tabel 4. 11 Data Rata-Rata Pengujian pH Meter di Dalam Climatic Chamber 

 

Larutan pH 

Standar 

pH 

Standar 

Hitung 

pH Ukur 

Rata- 

Rata 

 
Kesalahan 

Kesalahan 

(%) 

4.00 4.00 3.93 -0.07 1.75 

6.86 6.86 6.65 -0.20 2.98 

9.18 9.17 8.94 -0.23 2.51 

  Rata-Rata -0.17 2.41 

 
Dari data yang didapatkan pada Tabel 4.11 dapat diketahui hasil pengujian 

pH meter di Dalam climatic chamber didapatkan nilai kesalahan rata-rata 

sebesar -0,17 dengan kesalahan terbesar -0,23 pada pengujian dengan larutan 

penyangga pH 9,17 dan kesalahan terkecil -0,07 pada pengujian dengan larutan 

penyangga pH 4,00. 

Tabel 4. 12 Data Rata-Rata Pengujian pH Meter di Ruang Laboratorium Fisika 

Akademi Metrologi dan Instrumentasi 

 

Larutan pH 

Standar 

pH 

Standar 

Hitung 

pH Ukur 

Rata- 

Rata 

 
Kesalahan 

Kesalahan 

(%) 

4.00 4.00 3.92 -0.08 1.95 

6.86 6.86 6.67 -0.19 2.75 

9.18 9.18 8.94 -0.24 2.64 

  Rata-Rata -0.17 2.45 

 
Dari data yang didapatkan pada Tabel 4.12 dapat diketahui hasil pengujian 

pH meter di Dalam climatic chamber didapatkan nilai kesalahan rata-rata 

sebesar -0,17 dengan kesalahan terbesar -0,24 pada pengujian dengan larutan 

penyangga pH 9,17 dan kesalahan terkecil -0,08 pada pengujian dengan larutan 

penyangga pH 4,00. 
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Gambar 4. 1 Grafik Data Rata-Rata Pengujian pH Meter di Dalam Climatic 

Chamber 

Dilihat pada Gambar 4.1 diperoleh hubungan antara penunjukkan pH 

meter rata-rata pada tiap titik dengan nilai larutan pH standar yang digunakan. 

Dari grafik tersebut diperoleh persamaan regresi linear y = 2,5862x + 1,5055 

dan koefisien determinasi R
2
 = 0.9964. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 4. 2 Grafik Data Rata-Rata Pengujian pH Meter di Ruang 

Laboratorium Fisika Akademi Metrologi dan Instrumentasi 

Pada Gambar 4.2 diperoleh hubungan antara penunjukkan pH meter rata- 

rata pada tiap titik dengan nilai larutan pH standar yang digunakan. Dari grafik 

tersebut diperoleh persamaan regresi linear y = 2,51x + 1,4913 dan koefisien 

determinasi R
2
 = 0.9969. 
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Menurut Ghozali (2012:97) koefisien determinasi (R
2
) merupakan alat 

untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerapkan variasi 

variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. R
2
 

bermakna sumbangan pengaruh yang diberikan variabel bebas atau variabel 

independen (X) terhadap variabel terikat atau variabel dependen (Y), atau 

dengan kata lain nilai koefisien determinasi berguna untuk memprediksi dan 

melihat seberapa besar kontribusi pengaruh yang diberikan variabel X secara 

simultan (bersama-sama) terhadap variabel Y sehingga jika nilai R
2
 > 0,75 – 

0,99; korelasinya sangat kuat. Dengan kedua data tersebut, dapat dikatakan 

pengujian sensor pH memiliki korelasi yang sangat kuat antara penunjukkan 

sensor pH rata-rata pada tiap titik dengan nilai larutan pH standar. 

Berdasarkan data pada Tabel 4.11 dan Tabel 4.12 dapat dibandingkan nilai 

kesalahan rata-rata pada kedua keadaan sama, yaitu -0,17. Dengan demikian, 

perbedaan nilai suhu ruang tidak terlalu mempengaruhi hasil pengukuran. 

 

4.4 Hasil Pengambilan Data Lapangan 

Pengujian prototipe pH meter dilakukan dengan mengambil data lapangan. 

Pengujian ini dilakukan di dalam ruang kelas Akademi Metrologi dan Instrumentasi 

dan ruang kamar. Pengambilan data dilakukan pada 3 keadaan, yaitu keadaan asam, 

netral dan basa yang masing-masing diwakili dengan objek perasan air jeruk, air 

ledeng, dan air detergen. Nilai pH meter yang didapatkan merupakan nilai yang sudah 

dikurangkan dengan kesalahan rata-rata pH meter hasil dari kalibrasi pH meter seperti 

pada Tabel 4.11 dan Tabel 4.12. Hasil yang didapatkan seperti yang tertera pada 

Lampiran 7 dan dirangkum seperti pada Tabel 4.13 berikut. 



35  

Tabel 4. 13 Tabel Data Pengukuran Lapangan 

 
  Air jeruk   Air ledeng   Air detergen 

Pengambilan 

Data Lapangan 

 

pH 

 

Tegangan 

Ukur (V) 

 

Tegangan 

Hitung (V) 

 

pH 

 

Tegangan 

Ukur (V) 

 

Tegangan 

Hitung (V) 

 

pH 

 

Tegangan 

Ukur (V) 

 

Tegangan 

Hitung (V) 

Terbesar 3,34 3,30 3,17 6,89 2,60 2,58 10,53 2,09 1,97 

Terkecil 3,31 2,98 3,17 6,86 2,49 2,58 10,50 1,94 1,97 

Rata-rata 3,33 3,15 3,17 6,87 2,55 2,58 10,52 1,98 1,97 

Standar Deviasi 0,01   0,01   0,01   

Presisi (%) 99,24   99,32   98,94   

Repeatability 0,00   0,00   0,00   

Span 0,03   0,03   0,03   

 
Dari data pada Tabel 4.13 diketahui nilai standar deviasi di semua titik sebesar 

0,01. Nilai presisi pengukuran air jeruk, air ledeng, dan air detergen secara berturut- 

turut 99,24%; 99,32%; dan 98,94%. Sedangkan nilai repeatability dari ketiganya 

sebesar 0.00. dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data pengukuran lapangan 

dapat dikatakan sangat baik. Akan tetapi nilai yang didapatkan cenderung kurang baik 

dibandingkan dengan data pengujian pH meter. Hal ini dikarenakan pengukuran 

dilakukan pada kondisi ruang yang tidak dikendalikan. Hal ini juga bertujuan untuk 

melihat bagaimana kemampuan pH meter apa bila digunakan pada tempat yang 

kondisi lingkungannya tidak dikendalikan. 

 

4.5 Pengujian Internet of Things 

Pengujian internet of things dilakukan dengan mengirimkan hasil pengukuran 

larutan acak ke aplikasi telegram. Hasil yang didapatkan seperti ditunjukkan pada 

Gambar 4.3 dan Tabel 4.14 menunjukkan pengiriman data pengukuran ke aplikasi 

telegram memiliki nilai yang sesuai dengan yang ditunjukkan pada serial monitor. 

Namun, data yang terkirim pada aplikasi telegram tertinggal satu data dengan yang 

ditunjukkan pada serial monitor. Hal ini dikarenakan pada proses pengiriman data ke 

aplikasi telegram membutuhkan waktu untuk menyambungkan dengan internet dan 

kecepatan internet juga mempengaruhi kecepatan pengiriman data. Selain itu, terdapat 

satu data yang tidak tertampilkan pada serial monitor, namun berhasil terkirim ke 

aplikasi telegram yaitu ditunjukkan pada nomor 6 pada Tabel 4.14 yang bernilai pH 

6,79. 
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Pemilihan aplikasi telegram didasarkan pada percobaan yang menggunakan 

beberapa platform pembantu seperti blynk, thinkspeak, dan telegram. Dari ketiga 

platform tersebut, percobaan berhasil pada telegram. Sedangkan pada platform blynk 

dan thinkspeak mikrokontroler tidak dapat tersambung sehingga data tidak bisa 

dikirmkan. 

 

Gambar 4. 3 Pengujian Internet of Things 

 

 
Tabel 4. 14 Data Pengujian Internet of Things 

 

 

No Waktu 
Penunjukkan pada 

Telegram 

Penunjukkan pada Serial 

Monitor 

1 21.21 - 6,83 

2 21.21 6,83 6,83 

3 21.21 6,83 6,82 

4 21.21 6,82 6.82 

5 21.22 6,82 6,79 

6 21.22 6,79 - 

7 21.22 6,79 6,83 

8 21.22 6,83 6,81 

9 21.22 6,81 6,82 

10 21.22 6,82 6,83 

11 21.22 6,83 6,80 
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No Waktu 
Penunjukkan pada 

Telegram 

Penunjukkan pada Serial 

Monitor 

12 21.23 6,80 6,82 

13 21.23 6,82 6,82 

14 21.23 6,82 6,77 

15 21.23 6,77 6,81 

16 21.23 6,81 6,80 

17 21.23 6,80 6,82 

18 21.23 6,82 6,80 

19 21.24 6,80 6,84 

20 21.24 6,84 6,82 

21 21.24 6,82 6,81 

22 21.24 6,81 6,81 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 SIMPULAN 

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan pada alat ukur pH, diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Prototipe alat ukur pH terdiri dari tiga rangkaian utama yaitu rangkaian pembaca 

sinyal sensor, akuisisi data, dan penampil data. Rangkaian pembaca sinyal 

sensor terdiri dari sensor pH E-201C, BNC Probe Circuit, dan mikrokontroler. 

Rangkaian akuisisi data terdiri dari RTC Module, SD Card Module, dan Modul 

Wifi ESP8266-01. Dan, rangkaian penampil data terdiri dari LCD 16x2 dan 

aplikasi Telegram. 

2. Karakteristik alat ukur pH menggunakan sensor pH E-201-C pada prototipe ini 

didapatkan nilai kesalahan rata-rata pada proses pengujian sebesar 2,41% pada 

kondisi lingkungan yang terkendali maupun tidak terkendali. Nilai akurasi 

terbesar dan terkecil berturut-turut sebesar 98,05% pada pengukuran dengan 

larutan penyangga 4,00 di dalam climatic chamber dan 96,87% pada 

pengukuran dengan larutan penyangga 6,86 di dalam climatic chamber. 

Sedangkan nilai presisi terbesar dan terkecil berturut-turut didapatkan sebesar 

99,91% pada pengukuran dengan larutan penyangga 9,18 di dalam climatic 

chamber dan 99,72% pada pengukuran dengan larutan penyangga 9,18 di ruang 

Laboratorium Fisika Akademi Metrologi dan Instrumentasi. 

3. Hasil pembacaan prototipe pH meter yang dilakukan untuk mengukur nilai pH 

pada larutan perasan air jeruk, air ledeng, dan air detergen didapatkan dengan 

nilai pembacaan rata-rata dari ketiganya berturut-turut sebesar 3,33; 6,87; dan 

10,52 dengan nilai presisi terbesar dan terkecil berturut-turut sebesar 99,32% 

pada pengukuran pH air ledeng dan 98,94 pada pengukuran pH air detergen. 

 

 
5.2 SARAN 

1. Untuk hasil yang lebih maksimal, sebaiknya kondisikan lingkungan pada suhu 

yang stabil. 

2. Bersihkan probe pH dengan aquades sebelum digunakan ke larutan lain. 
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3. Diamkan probe pH di larutan selama 3-5 menit untuk mendapatkan hasil yang 

stabil. 

4. Percobaan dilakukan juga pada larutan dinamis. 
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