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ABSTRAK 

 
 

Anggrek merupakan tanaman hias yang banyak digemari masyarakat, memiliki nilai 

ekonomi yang tinggi dan ekspor anggrek ke beberapa negara terus meningkat. Untuk 

mendapatkan tanaman anggrek dengan kualitas baik terdapat faktor lingkungan yang perlu 

diperhatikan, yaitu faktor suhu dan kelembapan. Pada penelitian ini akan dibuat prototipe 

alat ukur suhu dan kelembapan. Alat ini dibuat untuk melakukan pengontrolan, monitoring 

berbasis Internet of Things (IoT), dan pengukuran suhu dan kelembapan menggunakan 

sensor DHT22 untuk smart greenhouse untuk anggrek. Pengontrolan suhu dan kelembapan 

menggunakan aktuator untuk menghidupkan kipas, pemanas, dan mist maker dengan setting 

suhu 21-24°C pada malam hari dan 24-30°C pada siang hari dan setting kelembapan 60- 

85%. Pengujian dilakukan dua tahap, yaitu pengujian kalibrasi sensor suhu dan kelembapan 

dan pengujian keseluruhan prototipe. Pengujian kalibrasi dilakukan dengan membandingkan 

hasil pembacaan prototipe alat ukur dangan alat standar berupa climatic chamber. Pengujian 

dilakukan pada rentang suhu 20-30°C dan kelembapan 60-85% dengan pengambilan 30 data 

pada setiap titik uji. Pengujian keseluruhan dilakukan di mini greenhouse pada pagi, siang, 

dan malam hari. Hasil kalibrasi diperoleh error suhu 6.5% (input 20°C), 4.2% (input 25°C), 

dan 1.5% (input 30°C) dan error kelembapan 2.28% (input 60%), 1.22% (input 70%), dan 

5.71% (input 85%). Protipe ini memiliki sensitivitas yang baik pada pengukuran suhu 

sebesar 0.9173 pada pengukuran naik dan 0.9943 pada pengukuran turun. Sedangkan, pada 

pengukuran kelembapan didapat sebesar 1.2491 pada pengukuran naik dan 1.2133 pada 
pengukuran turun. Hasil pengujian keseluruhan menunjukan suhu dan kelembapan dapat 

dijaga pada rentang yang telah ditentukan dan hasil pengukuran berhasil dikirim ke 

thingspeak. 

Kata Kunci : Anggrek, Smart Greenhouse, Sensor DHT22, Pengontrolan, Internet of 

Things. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

1.1 Latar Belakang 

Anggrek (Orchidaceae) merupakan salah satu tanaman hias yang memiliki nilai 

ekonomi tinggi dengan keanekaragaman jenis anggrek yang bervariasi. Untuk 

mendapatkan tanaman anggrek dengan kualitas yang baik, terdapat beberapa faktor 

lingkungan yang perlu diperhatikan. Berdasarkan artikel Balai Penelitian Tanaman 

Hias, terdapat tiga tipe tanaman anggrek berdasarkan suhu udaranya. Penelitian ini 

difokuskan pada tanaman anggrek tipe hangat. Anggrek tipe hangat diantaranya 

adalah Vanda, Arachnis, dan Renanthera. 

Faktor lingkungan yang perlu diperhatikan pada pemeliharaan tanaman anggrek 

adalah faktor suhu dan kelembapan. Balai Penelitian Tanaman Hias mengatakan 

bahwa suhu udara untuk tanaman anggrek tipe hangat adalah pada rentang suhu pada 

siang hari adalah 24-30˚C dan suhu pada malam hari adalah 21-24˚C. Sedangkan, 

rentang kelembapan untuk anggrek tipe hangat adalah 60-85%. 

Faktor suhu dan kelembapan dipengaruhi oleh kondisi cuaca, suhu dan 

kelembapan akan sulit untuk dijaga nilainya sesuai dengan rentang yang diatur. Oleh 

karena itu, untuk mendapatkan nilai suhu dan kelembapan sesuai dengan rentang yang 

diatur dilakukan sistem pengontrolan pada greenhouse. Rasmana, Mardiana 

menjelaskan bahwa Greenhouse merupakan sebuah bangunan yang dibuat untuk 

menanam tumbuhan agar tanaman dapat tumbuh secara optimal. Pada penelitian ini, 

pengukuran pada sistem kontrol suhu dan kelembapan menggunakan sensor DHT22. 

Akuisisi data akan dilakukan dari sensor ke mikrokontroler Arduino Uno. 

Saptadi menjelaskan DHT22 merupakan sensor suhu dan kelembapan dengan 

data keluaran dalam bentuk sinyal digital. Pada greenhouse akan dipasang sistem 

monitoring langsung dan jarak jauh menggunakan Internet of Things. Sistem 

Monitoring tersebut dibuat untuk memudahkan pemantauan kondisi greenhouse 

secara aktual. Budioko telah melakukan projek mengenai sistem monitoring dan 

menjelaskan bahwa Internet of Things merupakan infrastruktur untuk informasi 

masyarakat, dengan menghubungkan sebuah objek berupa fisik atau virtual 
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berdasarkan teknologi pertukaran informasi saat ini dan perkembangannya serta 

teknologi komunikasi. 

Pembuatan alat pengatur suhu dan kelembapan otomatis pada budidaya jamur 

tiram telah dilakukan oleh Anggi Triyanto dan Nurwijayanti K. N.. Pada penelitian 

tersebut berfokus pada pengukuran dan pengatur suhu dan kelembapan otomatis untuk 

budidaya jamur tiram menggunakan mikrokontroler ATMega16. Pada penelitian 

untuk tugas akhir ini dibuat prototipe alat ukur suhu dan kelembapan berserta sistem 

kontrol dan monitoring pada greenhouse untuk budidaya anggrek menggunakan 

mikrokontroler Arduino Uno berbasis Internet of Things. 

Berdasarkan hal tersebut, pada penelitian ini dibuat prototipe smart greenhouse 

dengan sistem kontrol dan monitoring untuk suhu dan kelembapan berbasis Internet 

of Things (IoT) yang bertujuan agar dapat dilakukan monitoring budidaya anggrek 

jarak jauh melalui telepon genggam atau komputer yang terhubung dengan internet. 

Diharapkan dengan dibuatnya prototipe ini, pengusaha budidaya anggrek dapat 

meningkatkan kualitas dari tanaman anggrek. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka rumusan masalah yang 

akan dibahas pada projek akhir ini adalah: 

a. Bagaimana karakteristik pengukuran dari sensor suhu dan kelembapan DHT22 

yang digunakan pada prototipe alat ukur dan kelembapan pada greenhouse 

untuk budidaya anggrek. 

b. Bagaimana hasil pengujian dari suhu dan kelembapan pada mini greenhouse 

untuk budidaya anggrek. 

c. Bagaimana prototipe alat ukur suhu dan kelembapan melakukan akuisisi data 

pengukuran berbasis Internet of Things yang diintegrasikan dengan 

mikrokontroler. 

1.3 Pembatasan Masalah 

Batasan masalah yang muncul dalam projek akhir ini adalah sebagai berikut: 

 
a. Pembuatan alat ukur suhu dan kelembapan yang hanya untuk pengukuran suhu 

dan kelembapan dari mini greenhouse. 

b. Hanya menggunakan 1 jenis sensor yaitu sensor suhu dan kelembapan DHT22. 
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c. Integrasi sensor DHT22 digunakan pada budidaya anggrek tipe hangat. 

d. Sistem kontrol akan mengatur tingkat kelembapan dan suhu dari mini 

greenhouse. 

e. Akuisisi data ke internet dilakukan dengan mode Wi-Fi melalui modul 

ESP8266. 

1.4 Tujuan 

Tujuan dari pembuatan projek akhir ini antara lain: 

 
1. Untuk mengintegrasikan sensor DHT22 dengan microcontroller, aktuator, dan 

internet. 

2. Untuk mengimplementasikan sensor DHT22 yang sudah terintegrasi dengan 

microcontroller, aktuator dan internet pada Smart Greenhouse untuk Budidaya 

Anggrek. 

3. Untuk menentukan karakteristik pengukuran dari sensor suhu dan kelembapan 

DHT22 yang digunakan pada prototipe alat ukur suhu dan kelembapan pada 

greenhouse untuk budidaya anggrek. 

4. Untuk menentukan hasil pengujian dari suhu dan kelembapan pada mini 

greenhouse untuk budidaya anggrek. 

5. Kalibrasi prototipe alat ukur suhu dan kelembapan pada Climatic Chamber 

 
1.5 Manfaat 

Manfaat dari penelitian ini adalah hasil penelitian dapat dijadikan sebagai sarana 

untuk menyusun strategi pengembangan sistem kontrol suhu dan kelembapan pada 

greenhouse untuk budidaya anggrek. 

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 



4  

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 

 
 

Dalam Tinjauan Pustaka ini, dibahas mengenai beberapa teori yang menunjang 

pembuatan prototipe alat ukur suhu dan kelembapan pada greenhouse untuk budidaya 

anggrek. Teori mengenai faktor yang mempengaruhi suhu dan kelembapan berikut 

dengan parameternya dibahas pada Bab ini. Selain itu, metode pengukuran suhu dan 

kelembapan akan dijelaskan pada Bab ini. Beberapa modul dan komponen sensor 

yang menunjang prototipe juga digambarkan secara umum pada Bab ini. 

2.1 Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Anggrek 

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan anggrek yaitu: 

 
a. Ketinggian Tempat 

Salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan pertumbuhan 

anggrek adalah ketinggian tempat. Setiap jenis anggrek memiliki ketinggian 

tempat yang berbeda, beberapa tanaman anggrek dapat bertumbuh dengan 

baik di dataran tinggi, tetapi ada juga tanaman anggrek yang tumbuh dan 

berkembang subur di dataran rendah maupun dataran medium. Anggrek 

Dendrobium dapat tumbuh dan berbunga di daerah dengan ketinggian antara 

0 – 600 mdpl. Anggrek Phalaenopsis bertumbuh dengan baik di dataran 

tinggi, sedangkan anggrek Vanda akan berkembang baik di dataran rendah. 

 
b. Suhu Udara 

Berdasarkan ketinggian tempat, kebutuhan suhu untuk setiap jenis anggrek 

tertentu juga berbeda. Suhu udara sangat mempengaruhi proses metabolisme 

tanaman. Suhu yang tinggi menyebabkan proses metabolisme berlangsung 

cepat, sebaliknya pada suhu yang rendah proses metabolisme terjadi sangat 

lambat. Berdasarkan kebutuhan suhu, Sessler (1978) dalam Widiastoety 

(1997) membagi tanaman anggrek ke dalam 3 golongan: 

1. Anggrek tipe dingin, membutuhkan suhu 13–18˚C pada malam hari dan 

suhu siang hari antara 18-21˚C (Cymbidium, Phalaenopsis). 

2. Anggrek tipe sedang, suhu malam hari 18-20˚C dan siang hari 27-29˚C 

(Dendrobium, Cattleya, Oncidium). 
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3. Anggrek tipe hangat, suhu malam hari 21-24˚C, sedang siang hari 24- 

30˚C (Vanda, Arachnis, Renanthera). 

 
c. Kelembapan Lingkungan 

Pada umumnya tanaman anggrek bertumbuh dengan baik pada kelembapan 

yang berkisar antara 60-85%. Agar tanaman anggrek dapat bertumbuh 

dengan baik, kelembapan lingkungan tanaman anggrek tidak boleh terlalu 

tinggi pada malam hari, dan tidak terlalu rendah pada siang hari. Kontrol 

kelembapan lingkungan tanaman anggrek dapat dilakukan dengan cara 

penyiraman dengan penyemprotan kabut menggunakan mist maker. 

Pengurangan penyiraman juga dapat membantu agar kelembapan tidak 

terlalu tinggi. 

 
d. Cahaya Matahari 

Dalam pertumbuhan anggrek, cahaya matahari juga dibutuhkan agar dapat 

bertumbuh dengan baik. Kebutuhan cahaya matahari untuk setiap anggrek 

berbeda-beda, tergantung pada jenisnya. Anggrek yang banyak ditemui di 

daerah dataran rendah lebih membutuhkan intensitas cahaya matahari yang 

lebih tinggi dibandingkan dengan tipe anggrek lain. Sedangkan, anggrek 

kelompok Dendrobium membutuhkan intensitas cahaya matahari antara 50- 

60%, kelompok anggrek Phalaenopsis tumbuh dengan intensitas cahaya 

matahari yang lebih rendah karena pada kelompok ini bertumbuh dengan 

baik pada lingkungan yang lebih teduh dan lembap, serta sirkulasi udara 

yang baik. 

 
e. Pemeliharaan Tanaman 

Pemeliharaan tanaman anggrek untuk budidaya berbeda-beda tergantung 

pada jenis anggrek yang dipelihara. Pemeliharaan tanaman anggrek meliputi 

penggunaan media tumbuh, penyiraman, pemupukan, dan pengendalian 

lingkungan dan hama penyakit tanaman anggrek. 

 
f. Media Tumbuh 

Anggrek merupakan salah satu tanaman yang bertumbuh pada media selain 

tanah. Media tumbuh yang akan digunakan untuk tanaman anggrek haruslah 
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yang tidak lekas lapuk, tidak mudah menimbulkan penyakit, dan dapat 

mengikat air dan unsur hara lainnya, keasaman pH yang dianjurkan untuk 

media tumbuh tanaman anggrek berkisar antara 5-6. Media tumbuh yang 

umum digunakan adalah akar pakis, serutan kayu, sabut kelapa, dan arang. 

 
g. Pemupukan 

Pemberian pupuk baik pupuk organik maupun anorganik dalam budidaya 

tanaman anggrek dilakukan untuk menyediakan unsur-unsur hara yang 

dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman anggrek. Pemupukan pada tanaman 

anggrek sebaiknya dilakukan pada permukaan bawah daun dan saat tidak 

ada sinar matahari, agar lebih efektif karena stomata daun sedang membuka. 

 
h. Penyiraman 

Penyiraman untuk pemeliharaan tanaman sangat penting diperhatikan. 

Frekuensi dan jumlah air siraman yang diberikan berbeda tergantung pada 

jenis anggrek dan juga keadaan lingkungan. Menurut beberapa petani 

anggrek, sebaiknya tanaman anggrek disiram pada saat kondisi tanaman 

kering saja, tetapi ada beberapa yang mengatakan penyiraman dilakukan dua 

kali sehari yaitu pada pagi dan sore hari. 

 
i. Pengendalian Lingkungan dan Hama Penyakit 

Kebersihan lingkungan pada budidaya anggrek perlu dijaga sebagai salah 

satu upaya pengendalian hama penyakit berupa jamur dan bakteri tanaman. 

Pengendalian hama penyakit dilakukan dengan cara menyemprot tanaman 

dengan obat yang sesuai anjuran satu minggu sekali. 

2.2 Metode Pengukuran Suhu 

Suhu atau temperatur adalah derajat panas atau dingin yang diukur berdasarkan 

skala tertentu. Satuan suhu yang biasa digunakan adalah derajat celcius (°C). Terdapat 

empat metode pengukuran suhu antara lain metode perubahan fase, expansion 

properties, sifat radiasi material dan electrical properties (Wahyadi Anggit, 2018). 

a. Metode Perubahan Fase, merupakan pengukuran suhu berdasarkan 

perubahan fase dari bahan/material yang terdiri dari sifat fusi dan vaporisasi. 

Fusi merupakan perubahan fase dari padat menjadi cair, titik leleh atau cair 
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materi sifat fusi dijadikan acuan untuk batas bawah skala alat ukur 

temperatur. Vaporisasi merupakan perubahan fase dari cair menjadi gas atau 

yang biasa disebut dengan proses penguapan. Tekanan uap yang terbentuk 

sama dengan tekanan total permukaan cairan yang dipanaskan. Titik didih 

berbagai jenis zat kimia dapat digunakan sebagai acuan termometrik. 

Contoh alat ukur yang menggunakan metode perubahan fase adalah pyro 

metric cone dan termometer vapor pressure. 

b. Metode Expansion Properties, merupakan metode pengukuran suhu 

berdasarkan ekspansi (pemuaian) bahan/material karena terjadinya kenaikan 

temperatur dilingkunganya sekitarnya. Besarnya ekspansi yang terjadi 

berbanding lurus dengan kenaikan temperatur yang terjadi. Metode 

expansion properties dikelompokkan berdasarkan jenis bahan/material 

antara lain gas, padat dan cair. Aplikasi metode pengukuran suhu expansion 

properties terdapat pada termometer bimetal. 

c. Metode Sifat Radiasi Material, merupakan pengukuran suhu yang 

menggunakan sifat radiatif suatu benda. Setiap benda padat akan 

memancarkan radiasi semakin tinggi apabila berada dalam temperatur yang 

semakin panas. Prinsip sifat radiasi material sesuai dengan Stefan-Boltzman. 

Contoh alat ukur yang menggunakan metode sifat radiasi material adalah 

pyrometer optik dan pyrometer radiasi. 

d. Metode Electrical Properties, metode ini menggunakan sifat elektris suatu 

bahan/material. Sifat elektris suatu logam akan berubah jika temperaturnya 

berubah. Aplikasi metode ini digunakan pada alat ukur suhu thermocouple 

dan termometer electrical resistance. 

2.3 Metode Pengukuran Kelembapan Udara 

Kelembapan udara ditentukan oleh jumlah uap air yang terkandung di dalam 

udara. Besaran untuk menyatakan kelembapan udara diantaranya, kelembapan absolut 

(absolute humidity) total massa uap air per-satuan volume udara dengan satuan kg/m3. 

Kelembapan spesifik (specific humidity) merupakan perbandingan antara massa uap 

air dengan massa udara lembab dalam satuan volume udara tertentu, satuan untuk 

kelembapan spesifik adalah g/kg. Sedangkan, kelembapan relatif (relative humidity) 

adalah perbandingan antara tekanan uap air aktual yang terukur dengan tekanan uap 

air pada kondisi jenuh, kelembapan relatif dinyatakan dalam persen. Terdapat empat 
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metode pengukuran kelembapan udara antara lain, metode termodinamik, metode 

berdasarkan perubahan ukuran atau dimensi bahan higroskopik, metode absorbsi, dan 

metode titik embun (Oki Ardiansyah, 2009). 

a. Metode termodinamik, kelembapan relatif (RH) umumnya dilakukan 

menggunakan metode termodinamik dengan alat pengukur psikrometer 

yang menggunakan prinsip psikrometrik. Prinsip psikrometrik mengukur 

suhu dengan dua sensor berupa bola basah dan bola kering. Sensor bola 

basah digunakan untuk mendapatkan nilai defisit tekanan uap air dalam 

udara, sedangkan sensor bola kering untuk mendapatkan nilai suhu udara. 

Penentuan nilai RH ditentukan dengan melihat tabel psikrometrik. 

b. Metode perubahan ukuran atau dimensi bahan higroskopik, metode ini 

melihat kandungan kelengasan atau air dalam suatu benda yang ukur. 

Kandungan kelengasan berhubungan dengan kelembapan udara di 

sekitarnya. Hubungan antara perubahan ukuran atau dimensi tidak linear 

dengan kelembapan nisbi udara. Oleh karena itu, hubungan ini dikoreksi 

dengan desain hubungan mekanis antara benda dengan perekam. 

c. Metode absorbsi, merupakan metode yang memanfaatkan pengaruh dari 

banyaknya kandung air dalam suatu bahan terhadap sifat kelistrikan, seperti 

tahanan atau konduktivitas listrik. Alat ukur yang menggunakan metode ini 

adalah higrometer absorbsi listrik. 

d. Metode titik embun, merupakan metode yang menggunakan suhu titik 

embun untuk mendapatkan besarnya tekanan uap air sebagai nilai 

kelembapan udara. Alat yang bekerja dengan metode ini adalah higrometer 

titik embun. 

2.4 Akuisisi Data 

Akuisisi data merupakan sebuah sistem yang berfungsi untuk mengumpulkan, 

mengambil dan menyiapkan data yang kemudian diproses untuk menghasilkan data 

yang dikehendaki. Sistem akuisisi data terdiri dari sensor dan sistem microcontroller. 

Sensor akan mengubah besaran fisika menjadi besaran listrik dan sistem 

microcontroller akan mengolah besaran listrik menjadi kuantitas yang terukur dan 

berbentuk data digital yang siap diolah atau dianalisis. Sejumlah elemen atau 

komponen (transducer, amplifier, multiplexer, data acquisition card, komputer dan 

perangkat lunak) saling terhubung dan terbentuk sedemikian rupa sehingga sistem 
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dapat melakukan pengambilan, pengumpulan, dan penyimpanan data secara real time, 

cepat dan akurat. 

Proses konversi sumber data yang berupa besaran fisis menjadi data digital 

sehingga dapat diolah oleh microcontroller. Pengolahan dan pengontrolan proses 

konversi memungkinkan penerapan akuisisi data dengan software. Melalui perangkat 

lunak terdapat harapan proses akuisisi data bisa divariasi dengan mudah dan sesuai 

kebutuhan. 

Sebelumnya telah dibuat sistem berbasis Under Dos yang menggunakan bahasa 

pemrograman Turbo Pascal. Kemudian dikembangkan aplikasi sistem akuisisi data 

yang telah dimodifikasi dengan tujuan untuk mengambil, mengumpulkan dan 

memproses data sehingga menghasilkan data yang dikehendaki dan juga diharapkan 

hasil dari pemrograman tersebut dapat digunakan oleh pemakai. 

2.5 Arduino Uno R3 

Arduino merupakan sebuah platform komputasi fisik open source yang berbasis 

rangkaian input/output sederhana (I/O) dan pengembangan yang 

mengimplementasikan bahasa Processing. Arduino UNO R3 (Gambar 2.1) adalah 

sebuah papan microcontroller yang berbasis chip ATmega328. Spesifikasi Arduino 

Uno R3: 

Tabel 2.1 Spesifikasi Arduino Uno R3 
 

Microcontroller: ATmega328 

Tegangan pengoperasian 5V 

Tegangan Input 7-12V 

Jumlah Pin Digital I/O 14 

Jumlah Pin Input Analog 6 

Arus DC tiap pin I/O 40mA 

Arus DC pin 3,3V 50mA 

Memori 32 kB 

SRAM 2 kB 

EEPROM 1 kB 

Clock Speed 16 MHz 

 
 

Daya untuk Arduino UNO dapat disuplai melalui koneksi USB atau dengan 

power supply eksternal. Berdasarkan spesifikasi Arduino UNO R3 daya suplai tidak 

boleh kurang dari 7V dan lebih dari 12V. Apabila daya yang disuplai lebih kecil dari 

7 V, pin 5 V mungkin hanya dapat mensuplai daya yang kecil dan membuat board 
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menjadi tidak stabil. Sedangkan, jika daya suplai lebih besar 12 V Voltage regulator 

bisa menjadi kelebihan panas dan membahayakan board Arduino UNO. 14 pin digital 

yang terdapat pada Arduino Uno dapat digunakan sebagai pin input atau output dengan 

fungsi pinMode(), digitalWrite(), dan digitalRead() yang beroperasi pada tegangan 5 

V. 

 

 

Gambar 2.1 Arduino Uno R3 

2.6 Sensor Suhu dan Kelembapan DHT22 

Sensor DHT merupakan sensor suhu dan kelembapan dari Aosong Electronic 

yang terdiri dari dua bagian yaitu sensor kelembapan kapasitif dan thermistor. Sensor 

ini tidak memerlukan rangkaian pengendali sinyal dan ADC karena menggunakan 

chip mikro pengendali dengan keluaran sinyal digital (Aosong, 2012). 

DHT memiliki banyak varian, salah satunya yaitu DHT22 AM2302 (Gambar 

2.2) dengan bagian yang terdiri dari VCC, Data, NC, dan GND. DHT22 termasuk 

sensor yang memiliki kualitas terbaik, dinilai dari respon, pembacaan data yang cepat, 

dan kemampuan anti-interference. Ukurannya yang kecil, dan dengan transmisi sinyal 

hingga 20 meter, DHT22 cocok digunakan untuk banyak aplikasi-aplikasi pengukuran 

suhu dan kelembapan. Spesifikasi dari sensor suhu dan kelembapan DHT22 sebagai 

berikut: 

Tabel 2.2 Spesifikasi Sensor DHT22 
 

Tegangan Input 3.3 – 5.5 VDC 

Elemen Sensor Kelembapan Polymer Humidity Capacitor 

Rentang Pengukuran Kelembapan 0-100 % 

Rentang Pengukuran Suhu -40 ~ 80°C 

Akurasi Sensor Kelembapan ±2% RH (Max ±5RH) 

Akurasi Sensor Suhu ±0.5°C 



1

2 

 

Histeresis Kelembapan ±0.3% RH 

 

 

 
 

 

 
 

Gambar 2.2 Sensor DHT22 

2.7 Modul Wi-Fi ESP8266 

ESP8266 (Gambar 2.3) adalah modul Wi-Fi yang sebuah chip lengkap termasuk 

processor, memori, dan juga akses ke GPIO. Sehingga ESP8266 dapat secara 

langsung digunakan tanpa memerlukan microcontroller. ESP8266 merupakan modul 

yang dirancang oleh Espressif System sebagai perangkat tambahan microcontroller 

yang dapat terintegrasi langsung dengan Wi-Fi. Daya yang diperlukan untuk 

pengoperasian modul ESP8266 sekitar 3,3 Volt. Spesifikasi dari modul Wi-Fi 

ESP8266 sebagai berikut: 

Tabel 2.3 Spesifikasi Modul Wi-Fi ESP8266 
 

Tegangan input (Vin) 3.3 VDC 

Output power 802.11b mode + 

19.5dBm 

Off leakage current less than 10uA 

Built-in low-power 32- 

bit CPU 

can double as an 

application processor 

Standby power 

consumption 

less than 1.0mW 

(DTIM3) 

 

 

 

Built-in 

TCP/IP protocol stack 

TR switch, LNA, 

power amplifier and 

matching network 

PLL, Voltage 

regulator and power 

management 

components 

temperature sensor 
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Gambar 2.3 Modul ESP Wi-Fi ESP8266 

2.8 RTC (Real Time Clock) DS3231 

RTC (Real Time Clock) Module (Gambar 2.4) adalah modul pewaktu yang 

bekerja berdasarkan waktu yang sebenarnya atau berdasarkan waktu yang ada pada 

jam. Umumnya RTC berupa sirkuit terpadu yang berfungsi sebagai pemelihara waktu. 

Catu daya pada RTC terpisah, sehingga RTC tetap dapat berfungsi ketika catu daya 

utama terputus. DS3231 merupakan modul dengan kompensasi suhu kristal osilator 

yang terintegrasi (TCX0). Pada TCX0 tersedia sebuah clock referensi yang stabil dan 

akurat, dan juga memelihara akurasi RTC sekitar ±2 menit per tahun. Informasi yang 

mampu diberikan oleh RTC yaitu detik, menit, jam, hari, tanggal, bulan dan tahun 

yang dapat diakses menggunakan bus antarmuka I2C. Operasi jam pada DS3231 dapat 

diformat dalam 12 jam (AM/PM) atau 24 jam. Karakteristik dari RTC tipe DS3231 

sebagai berikut: 

 RTC menghitung detik, menit, jam, tanggal, bulan, hari setiap minggudan 

tahun sampai tahun 2100 

 Serial I2C untuk pin minimum proses komunikasi RTC 

 2.0 – 5.5 Volt full operation 

 Mempunyai kemasan 16 pin SOICs 

 3 simple wire interface (I2C dan SQW/Out) 

 Square wave output yang dapat diprogram 

 Mempunyai sensor temperatur dengan akurasi ± 3°Celcius. 
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Gambar 2.4 Modul RTC DS3231 

2.9 Karakteristik Pengukuran 

2.9.1 Bias 

Dalam pengukuran atau pengambilan atau pengambilan sampel, bias adalah 

perbedaan antara rata-rata populasi dari pengukuran atau hasil tes dan referensi yang 

diterima atau nilai sebenarnya. Bias mengarah pada perkiraan yang terlalu rendah atau 

terlalu tinggi dari nilai sebenarnya. Bias pada pengukuran disebabkan oleh perangkat 

atau prosedur pada saat pengukuran yang salah. Bias pada pengambilan sampel 

disebabkan oleh pengambilan sampel yang tidak representatif dari populasi target. 

(Walther, B. A., & Moore, J. L., 2005) 

 

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

 

 
2.9.2 Presisi 

Presisi atau ketepatan adalah derajat kedekatan dalam satu kelompok data 

pengukuran dan input yang sama. Besarnya presisi bergantung pada nilai yang 

diperkirakan atau diamati dan tidak bergantung pada nilai sebenarnya. Dalam 

pengukuran, presisi muncul dari varians yang dihasilkan oleh perangkat atau prosedur 

pengukuran. Varians total kemudian muncul dari variabilitas yang dihasilkan oleh 

kesalahan pengukuran, variasi sampel dan varians estimasi. Misalnya, ketepatan 

pengukuran variabel kontinu bergantung pada resolusi alat pengukur. Sebagai contoh, 

jika resolusi alat sangat kasar, setiap kali alat pengukur akan mengembalikan 

pengukuran yang sama persis dari objek tetap, dan presisi akan nol, tetapi jika 

resolusinya cukup baik, presisi akan lebih besar dari nol. Angka-angka penting dari 

pengukuran yang dilaporkan harus mencerminkan ketepatan pengukuran ini. 

(Walther, B. A., & Moore, J. L., 2005) 
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Presisi = (1 − 3σ) 100% ........................................................................... (2.2) 
X  

 
 

2.9.3 Akurasi 

Akurasi didefinisikan sebagai derajat kedekatan antara nilai dari penunjukan 

alat ukur dengan nilai sebenarnya. Nilai dari akurasi menunjukan seberapa dekat hasil 

penunjukan alat ukur atau eksperimen dengan nilai sebenarnya. 

 

Akurasi = (1 − Bias+ 3σ) 100% ................................................................ (2.3) 
Xbenar 

 

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

(2.4) 
𝑛−1 

 

𝑥  = ⅀ 𝑥𝑖 ........................................................................................................... (2.5) 
𝑛 

 

 : Standar deviasi 

 
xbenar : Nilai pengukuran standar 

xi : Nilai pengukuran 

x  : Nilai rata-tara pengukuran 

n : Jumlah data 

2.9.4 Kesalahan 

Error atau kesalahan merupakan perbedaan nilai sebenarnya dengan nilai 

pengukuran dari objek yang diukur. Kesalahan pada pengukuran dapat disebabkan 

oleh hal-hal sebagai berikut: 

a. Akumulasi dari kesalahan-kesalahan yang ada dan diketahui pada setiap 

elemen dari sistem instrumentasi. 

b. Terdapatnya elemen di dalam sistem yang tidak berfungsi dengan benar. 

c. Efek dari transduser di dalam proses. 

d. Sensivitas atau kepekaan ganda dari transduser. 

e. Sumber-sumber kesalahan lainnya. 

 

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

Senstivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan hubungan antara perubahan 

keluaran dan perubahan masukan sensor. Sensitivitas dinyatakan dengan 

perbandingan nilai output dari alat ukur dengan nilai input dari alat ukur. 

K = eo .............................................................................................................. 
(2.7) 

ei 

K        : Sensitivitas 

eo : Output dari alat ukur 

ei : Input dari alat ukur 

 

2.9.6 Linearitas 

Liniearitas didefinisikan sebagai simpangan maksimum kurva kalibrasi 

terhadap suatu garis lurus. Linearitas juga menunjukan hubungan antar nilai input dan 

nilai output dari suatu instrumen. Linearitas dinyatakan dengan persamaan garis. 

𝑒𝑜 = 𝑚𝑒𝑖 + 𝑏 ................................................................................................. (2.8) 

𝑚 = 
𝑁 ∑ 𝑒𝑖𝑒𝑜− (∑𝑒𝑖)(∑𝑒𝑜) 

𝑁∑𝑒𝑖2− (∑𝑒𝑖)2 
................................................................................... (2.9) 

𝑏 = ∑𝑒𝑜(∑𝑒𝑖
2)− (∑𝑒𝑖𝑒𝑜)(∑𝑒𝑖) 

............................................................................... (2.10) 
𝑁∑𝑒𝑖2− (∑𝑒𝑖)2 

 

𝑒𝑜 ∶ Output pengukuran 

𝑒𝑖 ∶ Input pengukuran 

m : Linieritas 

b  : Konstanta 

2.9.7 Histeresis 

Histeresis merupakan perbandingan nilai pembacaan output dengan input 

tertentu sensor bila nilai input didekati dari nilai yang lebih rendah dan yang lebih 

tinggi dengan perubahan naik dan turun. Histeresis input dapat diketahui dengan 

menganggap eo sebagai nilai minimum. Sedangkan, histeresis output dapat diketahui 

dengan menganggap ei sebagai nilai minimum. Histeresis dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

 

Histerisis input = ei naik – ei turun .............................................................................................................. (2.11) 

 
Histeresis output = eo naik – eo turun ........................................................................................................ (2.12) 
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BAB III 

RANCANG BANGUN 

 
 

Dalam rancang bangun ini menjelaskan desain perancangan dari prototipe alat 

ukur suhu dan kelembapan pada smart greenhouse. Desain perancangan terdiri dari 

hardware, konfigurasi alat, pemrograman alat, dan rangkaian dari prototipe. 

3.1 Desain Smart Greenhouse 

Dalam projek akhir ini, akan menggunakan mini greenhouse sebagai media 

dari pengujian prototipe alat ukur suhu dan kelembapan. Pada mini greenhouse akan 

disimpan empat tanaman anggrek sebagai objek dari projek akhir. Suhu dan 

kelembapan pada mini greenhouse akan dikontrol oleh sistem kontrol dari prototipe 

alat ukur ini, sehingga greenhouse akan dibuat menyerupai ukuran asli yang 

digunakan pada pertanian. Dengan mini greenhouse yang dibuat menyerupai 

greenhouse asli seperti digunakan pada pertanian, prototipe alat ukur suhu dan 

kelembapan dapat mensimulasikan keadaan lingkungan seperti lingkungan yang 

dibutuhkan oleh tanaman anggrek tipe hangat. 

 

Gambar 3.1 Tampak Depan Mini Greenhouse 
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Gambar 3.2 Tampak Atas Mini Greenhouse 

Mini greenhouse yang ditunjukan pada Gambar 3.1 dan Gambar 3.2 berbentuk 

kotak persegi panjang dengan ukuran Panjang 55 cm, lebar 36 cm, dan tinggi 56 cm. 

Mini greenhouse menggunakan kerangka dari 12 tiang penyangga berbahan 

aluminium dengan diameter 15 mm. Kerangka akan dilapisi plastik khusus 

greenhouse yang akan menutupi seluruh permukaan mini greenhouse. Tanaman 

anggrek menggunakan akar pakis sebagai media tanam yang diberi kawat dan akan 

digantungkan pada bagian tengah mini greenhouse. Lampu yang berfungsi sebagai 

pemanas akan diletakkan di bagian atas mini greenhouse. Salah satu bagian dinding 

akan dilubangi untuk memasang kipas. Prototipe alat ukur akan diletakkan di bagian 

bawah mini greenhouse. Selain itu, beberapa bagian akan diberi lubang ukuran kecil 

sebagai sirkulasi udara. 

3.2 Desain Prototipe Alat Ukur 

Pada projek akhir ini, prototipe alat ukur akan digunakan untuk mengukur suhu 

dan kelembapan udara pada mini greenhouse. Selain mengukur, prototipe ini dapat 

mengontrol suhu dan kelembapan pada mini greenhouse sesuai dengan rentang suhu 

dan kelembapan yang dibutuhkan. Prototipe alat ukur akan diletakkan di bagian bawah 

mini greenhouse. Alat ukur ini akan berjalan dengan mengambil supply daya dari jala- 

jala listrik. Pada Gambar 3.3 diperlihatkan tampak depan dari prototipe alat ukur ini 

terdapat LCD 16x2 berfungsi sebagai indikator penunjukan besaran yang diukur 

secara langsung, modul Wi-Fi ESP8266 berfungsi sebagai media penghubung 

microcontroller dengan jaringan internet, serta lubang USB untuk memasukan 
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USB Port 

Arduino 

Reset 

Button 
Switch 

On/Off 

ESP8266 Display LCD 16X2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DC Input Sensor 

Input 
Kanal Relay 

program jika diperlukan pemrograman ulang atau sebagai input sumber daya lain jika 

tidak terdapat jala-jala listrik. 

 

 

Gambar 3.3 Tampak Depan Prototipe Alat Ukur Suhu dan Kelembapan 
 

 
Gambar 3.4 Tampak Belakang Prototipe Alat Ukur Suhu dan Kelembapan 

Bagian belakang dari prototipe ini ditunjukkan pada Gambar 3.4 terdapat kabel 

input daya untuk adaptor 12 Volt dan 1 Ampere yang terhubung ke jala-jala listrik, 

kabel input dari sensor DHT22 sebagai sensor ukur suhu dan kelembapan, serta 

terdapat input output relay yang dapat disambungkan ke berbagai macam alat untuk 
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pengontrolan. Pada prototipe ini relay dihubungkan dengan kipas 12 Volt DC sebagai 

pendingin, pemanas berupa lampu 60 Watt AC, serta mist maker ultrasonik yang 

merupakan alat untuk membuat kabut untuk mengontrol kelembapan udara. 

Pada bagian dalam dari prototipe alat ukur terdapat Arduino UNO, modul relay 

4 channel, modul RTC, dan kabel jumper. Pembuatan prototipe alat ukur suhu dan 

kelembapan ini menggunakan sensor suhu dan kelembapan DHT22. Pada DHT22 

terdapat kapasitor polimer sebagai elemen untuk mengukur kelembapan relatif dan 

sebuah pita regangan yang digunakan untuk mengukur temperatur. Nilai hasil 

pengukuran tersebut akan diolah oleh Arduino dan ditampilkan secara real time oleh 

LCD. Modul RTC pada prototipe ini berfungsi untuk menghitung waktu dimulai dari 

detik, menit, jam, hari, tanggal, bulan, hingga tahun. Sehingga prototipe ini dapat 

menampilkan hasil pengukuran sesuai waktu real time. Waktu real time ini juga 

digunakan sebagai patokan dalam mengatur perbedaan setting rentang suhu dan 

kelembapan untuk pengontrolan pada siang dan malam hari. 

Pada prototipe alat ukur juga dipasang modul relay 4 channel yang akan 

dihubungkan ke alat-alat untuk pengontrolan suhu dan kelembapan. Modul relay 4 

channel ini terhubung kepada kipas angin yang berfungsi untuk menurunkan suhu saat 

suhu yang terukur melebihi rentang yang telah diatur dan menurunkan kelembapan 

udara, pemanas berupa lampu yang berfungsi menaikkan suhu ketika suhu yang 

terukur kurang dari rentang yang telah diatur, serta mist maker ultrasonic berfungsi 

untuk membuat kabut yang akan dibutuhkan ketika kelembapan udara yang terukur 

kurang dari rentang yang telah ditentukan. 

Selain itu, pada prototipe alat ukur suhu dan kelembapan juga dilengkapi 

modul ESP8266. Modul ESP8266 merupakan modul Wi-Fi yang terintegrasi dengan 

microcontroller sehingga dapat terhubung dengan Wi-Fi dan jaringan internet. 

Koneksi dengan jaringan internet akan dimanfaatkan untuk mengirim dan 

mengakuisisi data secara online. Dengan begitu, data hasil pengukuran dari prototipe 

ini dapat dilihat dari manapun secara real time menggunakan mobile phone atau 

komputer yang terhubung dengan internet. Platform Internet of Things (IoT) open 

source/cloud yang digunakan untuk mengakuisisi, menyimpan, dan mengambil data 

adalah Thingspeak. 
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Real Time 

Clock (RTC) 

Prinsip kerja protipe alat ukur ini secara keseluruhan dapat dilihat melalui 

Gambar 3.5 berikut ini: 

Gambar 3.5 Diagram Blok Prototipe Alat Ukur Suhu dan Kelembapan 

 

 

Pada pembuatan prototipe ini menggunakan aplikasi Fritzing untuk 

menggambarkan wiring dari setiap komponen. Aplikasi fritzing dipilih karena mudah 

digunakan, tersedia library untuk rangkaian elektronika, dan merupakan aplikasi tidak 

berbayar. Konfigurasi wiring dari prototipe alat ukur suhu dan kelembapan dapat 

dilihat pada Gambar 3.6 Berikut ini: 
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Gambar 3.6 Konfigurasi Wiring Prototipe Alat Ukur Suhu dan Kelembapan 

 

 

3.3 Rangkaian Sensor 

3.3.1 Sensor Suhu dan Kelembapan 

Sensor suhu dan kelembapan pada prototipe ini menggunakan satu buah sensor 

yaitu DHT22. DHT22 merupakan sebuah sensor suhu dan kelembapan relatif dengan 

multi modul sensor dengan output yang telah dikalibrasi secara digital. Sensor ini 

terdiri dari sebuah thermistor tipe NTC (Negative Temperature Coefficient) untuk 

mengukur suhu, kapasitor polimer sebagai elemen untuk mengukur kelembapan 

relatif, dan microcontroller 14 bit. Thermistor adalah salah satu jenis resistor yang 

nilai resistansi atau nilai hambatannya dipengaruhi oleh suhu. Thermistor tipe NTC 

akan menurun resistansi ketika terjadi kenaikan suhu. Pada sensor DHT22 perubahan 

resistansi pada thermistor dibuat hingga 100 Ohm atau lebih per derajat. Kapasitor 

polimer memiliki subtrat penahan kelembapan di antara 2 elektroda. Konduktivitas 

antara elektroda akan meningkat ketika subtrat melepaskan ion dan menyerap uap air. 

Peningkatan konduktivitas akan menghasilkan perubahan resistansi antara dua 

elektroda sebanding dengan kelembapan relative. Kelembaban relatif yang lebih tinggi 

menurunkan resistansi antara elektroda, sedangkan kelembapan relatif yang lebih 

rendah meningkatkan resistansi antara elektroda. Microcontroller 14-bit akan 

mengubah output dari kedua sensor menjadi digital dan mengirimkan hasilnya menuju 

ke pin output dengan komunikasi single-wire bidirectional (kabel tunggal dua arah). 

Sensor DHT22 memiliki tiga pin yaitu Vcc, GND, dan Data. Setiap pin pada DHT22 
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dihubungkan dengan pin Arduino, yaitu Vcc dengan 5V, GND dengan GND, dan Data 

dengan D2 (Gambar 3.7). 

 

 

Gambar 3.7 Wiring Sensor DHT22 

 

 

3.4 Rangkaian Monitoring 

3.4.1 Liquid Crystal Display (LCD) 

Pada prototipe ini LCD digunakan untuk menampilkan nilai suhu dan 

kelembapan serta waktu secara real time. LCD yang digunakan yaitu LCD 16x2 yang 

dihubungkan dengan komunikasi I2C (Inter Integrated Circuit) agar lebih efisien 

dalam penggunaan pin pada Arduino. Apabila LCD langsung disambungkan dengan 

Arduino membutuhkan setidaknya 7 pin, dengan menggunakan I2C converter maka 

pin yang digunakan hanya 4 pin. Pada I2C terdapat pin Vcc, pin GND, pin SDA (serial 

data), dan SCL (serial clock). Setiap pin pada I2C akan dihubungkan dengan pin 

Arduino, yaitu pin Vcc dengan 5V, pin GND dengan GND, pin SCA dengan A4, dan 

pin SCL dengan A5 (Gambar 3.8). 

 

 

Gambar 3.8 Wiring LCD 16x2 



24  

 

3.4.2 Modul Wi-Fi ESP8266 

Pada prototipe ini modul Wi-Fi ESP8266 yang digunakan adalah modul Wi-Fi 

ESP8266 jenis ESP-01 yang berfungsi untuk menghubungkan prototipe dengan 

jaringan internet dan membentuk koneksi TCP/IP agar terhubung dengan Thingspeak 

sehingga dapat melakukan proses unggah dan unduh data hasil pengukuran. Modul 

Wi-Fi ESP8266 dihubungkan dengan Arduino menggunakan komunikasi serial 

universal asynchronous receiver transmitter (UART) terdapat pada pin RX dan TX. 

Pada modul Wi-Fi ESP8266 terdapat 8 pin yaitu Vcc, GND, RXD, TXD, CH_PD, 

GPIO_0, GPIO_1, dan RSTn. Namun, hanya 5 pin yang dihubungkan dengan 

Arduino, yaitu pin Vcc, GND, RXD, TXD, dan RSTn. Pin Vcc dan RSTn 

dihubungkan dengan 3.3V, pin GND dihubungkan dengan GND, sedangkan pin RXD 

dan TXD masing-masing dihubungkan dengan pin D10 dan D11 menggunakan library 

software serial (Gambar 3.9). 

 

 

Gambar 3.9 Wiring Modul ESP8266 

 

 

3.5 Rangkaian Controlling 

3.5.1 Modul Real Time Clock (RTC) DS3231 

Modul real time clock yang digunakan pada prototipe ini adalah modul RTC 

DS1302 yang berfungsi menghitung waktu yang dimulai dari detik, menit, jam, hari, 

tanggal, bulan, hingga tahun dengan akurat. Waktu real time yang dihitung oleh modul 

RTC akan digunakan sebagai patokan waktu untuk mengubah setting suhu dan 

kelembapan pada siang dan malam hari. Modul ini menggunakan sistem komunikasi 

I2C dan tegangan input 5 V. pin modul RTC terdiri dari Vcc, GND, SDA, SCL, 

SQW,dan 32K. Pin yang digunakan hanya pin Vcc, GND, SDA, dan SCL. Empat pin 
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tersebut akan dihubungkan dengan pin Arduino, yaitu pin Vcc dengan 5 V, pin GND 

dangan GND, pin SDA dengan pin A5, dan pin SCL dengan pin A4 (Gambar 3.10). 

 

 

Gambar 3.10 Wiring Real Time Clock 

 

 

3.5.2 Relay 

Dalam rangkaian controlling prototipe ini digunakan relay 4 channel sebagai 

aktuator untuk mengaktifkan dan menon-aktifkan komponen. Relay terhubung dengan 

3 komponen untuk pengontrolan suhu dan kelembapan, yaitu kipas angin, lampu 

pemanas dan mist maker ultrasonic. Kanal relay yang pertama dihubungkan ke 

pemanas, kanal kedua relay dihubungkan ke kipas, dan kanal ketiga relay 

dihubungkan ke mist maker. Relay bekerja dengan tegangan 5V yang berasal dari 

Arduino. Pada relay terdapat 6 pin yang dihubungkan dengan Arduino, yaitu pin Vcc 

dengan pin 5V, pin GND dengan pin GND, pin IN1 dengan pin D7, IN2 dengan D6, 

pin IN3 dengan pin D5, sedangkan pin IN4 tidak dihubungkan ke Arduino karena 

kanal keempat relay tidak digunakan (Gambar 3.11). 

 

 

Gambar 3.11 Wiring Relay 
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3.5.3 Kipas 

Salah satu komponen yang digunakan untuk mengontrol suhu dan kelembapan 

pada prototipe ini adalah kipas angin. Kipas angin berfungsi untuk menurunkan suhu 

apabila suhu yang terukur melebihi rentang yang telah diatur dan menurunkan 

kelembapan udara. Kipas angin yang digunakan membutuhkan tegangan input 12 V 

dan 1 A. Kabel positif pada kipas angin terhubung dengan adaptor 12 V dan kabel 

negatif kipas angin terhubung ke ground. Kabel positif dari kipas akan dihubungkan 

terlebih dahulu ke kanal kedua relay sebagai aktuator mengatur on/off dari kipas. 

3.5.4 Lampu Pemanas 

Lampu pemanas yang digunakan pada prototipe mini greenhouse ini 

merupakan lampu pemanas focused beam dengan daya listrik 60 Watt. Lampu 

pemanas berfungsi untuk menaikkan suhu mini greenhouse apabila suhu yang terukur 

kurang dari rentang yang telah diatur. Lampu pemanas ini akan mengambil daya AC 

langsung dari jala-jala listrik. Salah satu kabel dari lampu pemanas akan dihubungkan 

dengan relay kanal pertama sebagai aktuator mengatur on/off dari lampu pemanas. 

3.5.5 Mist Maker Humidifier 

Pada prototipe ini salah satu komponen untuk mengatur kelembapan adalah 

mist maker humidifier. Komponen ini merupakan alat yang dapat mengubah air 

menjadi kabut berfungsi untuk menaikkan kelembapan pada mini Greenhouse. Mist 

maker mengubah air menjadi kabut akibat getaran energi tinggi yang dihasilkan oleh 

sebuah tranduser berupa piezeoelektrik beresonansi 1.6 MHz. Transduser 

menciptakan osilasi frekuensi tinggi di permukaan air. Tekanan tinggi gelombang 

kompresi di permukaan air, menyebabkan molekul uap yang dilepaskan ke udara. 

Komponen ini membutuhkan tegangan 24 V dan 1 A untuk bekerja. Pada protipe ini 

daya untuk mist maker diambil langsung dari jala-jala listrik menggunakan adaptor 24 

V DC. Kabel positif dari adaptor dihubungkan terlebih dahulu ke kanal ketiga relay 

sebelum dihubungkan ke mist maker. Kanal relay berfungsi untul mengatur on/off dari 

mist maker. 

3.6 Prosedur Pengujian Alat 

3.6.1 Prosedur Pengujian Kalibrasi Sensor Suhu dan Kelembapan 

Pengujian kalibrasi sensor suhu dan kelembapan prototipe ini bertujuan untuk 

menngetahui nilai ketidakpastian dan error dari setiap titik uji. Kalibrasi dilakukan 
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dengan membandingkan sensor suhu dan kelembapan prototipe ini dengan alat ukur 

standar. Alat ukur standar yang digunakan adalah climatic chamber. Berikut prosedur 

kalibrasi pada pengujian ini: 

1. Siapkan prototipe alat ukur suhu dan kelembapan dan climatic chamber. 

2. Hubungkan adaptor 12 V ke jala-jala listrik dan tekan tombol switch ON. 

3. Letakkan sensor suhu dan kelembapan ke dalam climatic chamber. 

4. Suhu pada climatic chamber diatur pada rentang 20°C, 22°C, 24°C, 25°C, 

26°C, 28°C, dan 30°C. 

5. Kelembapan pada climatic chamber diatur pada rentang 60%, 65%, 70%, 

75%, 80%, dan 85%. 

6. Pada setiap titik uji dilakukan pengkondisian selama 10 menit. 

7. Pembacaan dilakukan dengan melihat nilai hasil pengukuran dari sensor 

suhu dan kelembapan pada display LCD 16x2 prototipe ini. 

8. Pengambilan data dilakukan dengan pengukuran naik dan turun, pada 

setiap titik uji diambil 30 data dengan selang waktu 10 detik. 

9. Data diplot dalam grafik dengan sumbu x penunjukkan climatic chamber 

dan sumbu y pembacaan sensor suhu dan kelembapan untuk mendapatkan 

persamaan garis. 

Prosedur kalibrasi sensor suhu dan kelembapan tersebut dapat diringkas dan 

ditunjukkan pada flowchart Gambar 3.12. 
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Adaptor 12 V disambungkan ke jala-jala listrik 

dan prototipe alat ukur diaktifkan. 

Sensor suhu dan kelembapan (DHT22) 

dimasukkan ke dalam climatic chamber. 

Suhu pada climatic chamber diatur pada rentang 

20°C hingga 30°C dengan kelipatan 2. 

Kelembapan pada climatic chamber diatur pada 

rentang 60% hingga 85% dengan kelipatan 5. 

Setiap titik uji dilakukan pengkondisian ±10 

menit dan dilakukan pembacaan hasil pengukuran 

sensor suhu dan kelembapan sebanyak 30 kali. 

 

 
Selesai 

Data hasil pengukuran diplot dalam grafik 

 
 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.12 Flowchart Prosedur Kalibrasi Sensor Suhu dan Kelembapan 

 

 

3.6.2 Prosedur Pengujian Keseluruhan Prototipe Alat Ukur Pada Greenhouse 

Pengujian keseluruhan ini bertujuan untuk mengetahui kinerja prototipe alat 

ukur suhu dan kelembapan dalam mengukur dan mengontrol suhu dan kelembapan 

untuk tanaman anggrek. Pengujian ini dilakukan di mini greenhouse yang telah 

dirancang dengan media anggrek. Pengujian dilakukan dengan mengendalikan 

parameter suhu pada rentang 24-30°C pada siang hari dan 21-24°C pada malam hari, 

serta parameter kelembapan dikendalikan pada rentang 60-85% RH. Rentang 

parameter suhu akan diubah pada jam 5 sore dan jam 6 pagi. Jika hasil pembacaan 

sensor suhu lebih kecil dari 24°C pada siang hari dan 21°C pada malam hari, maka 

sistem alat akan otomatis menyalakan pemanas dan mematikan otomatis saat melebihi 

Mulai 

Prototipe alat ukur suhu dan kelembapan dan 

climatic chamber disiapkan. 
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21°C atau 24°C. Pada saat pembacaan sensor suhu lebih besar dari 30° pada siang hari 

dan 24°C pada malam hari dan/atau pembacaan kelembapan lebih besar dari 85% RH, 

sistem alat akan otomatis menghidupkan kipas dan otomatis mati saat pembacaan suhu 

lebih kecil dari 30°C atau 24°C dan/atau pembacaan kelembapan lebih kecil dari 85% 

RH. Mist maker akan otomatis hidup saat pembacaan kelembapan kurang dari 60% 

RH dan otomatis mati saat pembacaan kelembapan lebih dari 60% RH. Adapun 

prosedur pengujian keseluruhan prototipe alat ukur sebagai berikut: 

1. Siapkan prototipe alat ukur dan mini greenhouse. 

2. Letakkan prototipe alat ukur di bagian bawah greenhouse dan sambungkan 

komponen sistem kontrol berupa kipas, pemanas, dan mist maker ke kanal 

relay. 

3. Sambungkan adaptor 12 V ke jala-jala listrik dan hidupkan prototipe alat 

ukur. 

4. Lakukan pengambilan data pada waktu yang berbeda pada pagi, siang, 

sore, dan malam hari. 

5. Pembacaan hasil pengukuran dapat dilihat di display LCD atau  pada 

thingspeak. 

 
Pada algoritma program prototipe alat ukur suhu dan kelembapan pada 

Gambar 3.13 perbedaan setting suhu pada siang dan malam hari diprogram dengan 

mengambil waktu real time dari modul real time clock dengan menggunakan fungsi 

logika “if”. Untuk sistem kontrol pada greenhouse dikontrol oleh prototipe dengan 

memberikan input terhadap relay untuk mengaktifkan atau mematikan komponen 

pengontrolan, yaitu kipas, pemanas, dan mist maker. 
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Sistem kontrol hidup (kipas, 

pemanas, atau mist maker hidup) 

Pembacaan hasil pengukuran sensor suhu dan 

kelembapan 

 

 
Selesai 

Data ditampilkan ke display dan diakuisisi ke 

thingspeak 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.13 Flowchart Program Sistem Kontrol Prototipe 

Mulai 

Malam hari Pembacaan 

waktu real time 

Siang hari 

 

 
 

Sinyal hasil pengukuran 

sesuai setting? 

 
Ya 

Sistem kontrol mati (kipas, pemanas, mist maker 

mati) 

Pemrosesan sinyal 

Setting parameter kelembapan 60-85% RH 

Setting parameter suhu 24-30°C Setting parameter suhu 21-24°C 

 

Tidak 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 
Dalam Bab IV ini dibahas mengenai semua data yang didapatkan dalam 

pembuatan, kalibrasi serta pengujian suhu dan kelembapan pada smart greenhouse. 

 

4.1 Hasil Pengujian Kalibrasi Sensor Suhu 

Pengujian sensor suhu yang berfungsi untuk mengukur suhu dalam mini 

greenhouse dengan parameter suhu dikendalikan agar tetap pada kondisi 21°C - 30°C. 

Pada pengujian ini dilakukan pengambilan data dengan membandingkan pembacaan 

sensor suhu DHT22 dengan acuan nilai benar dari climatic chamber yang dapat 

mempertahankan nilai suhu pada suatu titik kondisi tertentu. Climatic chamber yang 

digunakan untuk kalibrasi sensor suhu pada pengujian ini adalah Climatic Chamber 

BINDER 19874. Kalibrasi dilakukan pada titik-titik suhu 20°C, 22°C, 24°C, 25°C, 

26°C, 28°C, dan 30°C. Untuk mendapatkan karakteristik dinamis dari alat ukur, 

dilakukan pengujian dengan pengukuran naik dan pengukuran turun. Pengujian naik 

dan pengujian turun dilakukan masing-masing sebanyak 30 data yang kemudian 

dirata-rata dan dirangkum pada Tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Hasil Pengukuran Naik dan Turun Sensor Suhu 
 

 
No. 

 

Penunjukan pada Climatic 

Chamber (°C) 

 
Penunjukkan Prototipe (°C) 

  Naik Turun 

1 20 21.45 21.73 

2 22 22.74 23.00 

3 24 24.57 24.80 

4 26 26.83 27.00 

5 28 28.05 28.40 

6 30 30.65 30.65 

 
 

Setelah diperoleh pembacaan suhu dari pengukuran naik dan turun, data tersebut 

kemudian diolah untuk mendapatkan nilai karakteristik dinamis pengukuran. Untuk 

menghitung nilai akurasi, presisi, deviasi dan error dapat menggunakan pengujian 
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dengan input tetap, sedangkan untuk mendapatkan nilai sensitivitas, linearitas dan 

histeresis dapat diperoleh dari pengujian dengan input yang berubah-ubah. 

Pada pengujian dengan input tetap, diambil 3 data dari rentang pengukuran yaitu 

minimum 20°C, titik tengah 25°C dan maksimum 30 ° C. Ketiga nilai tersebut diambil 

dari acuan penunjukan climatic chamber dengan asumsi sebagai input tersebut dan 

nilai nominalnya benar. Data hasil pengujian adalah sebagai berikut: 

a. Pengujian pada titik minimum (20°C) 

 
Tabel 4.2 Hasil Pengujian pada Input 20°C 

 

 
No. 

 
Climatic Chamber (°C) 

 
Sensor DHT22 (°C) 

1 20 21.4 

2 20 21.5 

3 20 21.5 

4 20 21.4 

5 20 21.4 

6 20 21.5 

7 20 21.5 

8 20 21.5 

9 20 21.4 

10 20 21.4 

11 20 21.5 

12 20 21.5 

13 20 21.4 

14 20 21.4 

15 20 21.4 

16 20 21.4 

17 20 21.4 

18 20 21.4 

19 20 21.5 

20 20 21.5 

21 20 21.4 

22 20 21.4 

23 20 21.4 

24 20 21.5 

25 20 21.4 

26 20 21.5 

27 20 21.5 

28 20 21.5 

29 20 21.5 
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No. 

 
Climatic Chamber (°C) 

 
Sensor DHT22 (°C) 

30 20 21.4 

 

Data-data hasil perhitungan, yaitu: 
 

 Rata-rata ( 𝑥 ) : 21.45°C 

 Standar deviasi ( 𝜎 ) : 0.05 

 Akurasi : 93.5% 

 Presisi : 99.29% 

 Bias : -1.45 

 Error : 6.5% 

Berdasarkan data yang diperoleh, nilai standar deviasi pada titik minimum 

didapatkan sebesar 0.05 yang berarti pada data sampel terdapat variasi dan sebaran 

data sebesar 0.05. Nilai bias yang didapat adalah -1.45 didapat dari perhitungan selisih 

antara nilai benar dari penunjukan nilai uji dan climatic chamber. Nilai akurasi dan 

nilai error didapat sebesar 93.5% dan 6.5% dapat dikatakan baik. Nilai presisi yang 

didapat sebesar 99.29% yang berarti hasil pengukuran keberulangan sensor selalu 

konstan dan stabil. 

b. Pengujian pada titik tengah (25°C) 

 
Tabel 4.3 Hasil Pengujian pada Input 25°C 

 

 
No. 

 
Climatic Chamber (°C) 

 
Sensor DHT22 (°C) 

1 25 26.1 

2 25 26.1 

3 25 26.1 

4 25 26.2 

5 25 26.2 

6 25 26.3 

7 25 26.3 

8 25 26.3 

9 25 26.3 

10 25 26.3 

11 25 26.3 

12 25 26.3 

13 25 26.3 
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No. 

 
Climatic Chamber (°C) 

 
Sensor DHT22 (°C) 

14 25 26.4 

15 25 26.3 

16 25 26.4 

17 25 26.4 

18 25 26.3 

19 25 26.3 

20 25 26.3 

21 25 26.3 

22 25 26.3 

23 25 26.3 

24 25 26.3 

25 25 26.3 

26 25 26.3 

27 25 26.3 

28 25 26.3 

29 25 26.3 

30 25 26.2 

Data-data hasil perhitungan, yaitu: 
 

 Rata-rata ( 𝑥 ) : 26.28°C 

 Standar deviasi ( 𝜎 ) : 0.076 

 Akurasi : 95.8% 

 Presisi : 99.13% 

 Bias : -1.28 

 Error : 4.2% 

Berdasarkan data yang diperoleh, nilai standar deviasi pada titik minimum 

didapatkan sebesar 0.076 yang berarti pada data sampel terdapat variasi dan sebaran 

data sebesar 0.076. Nilai bias yang didapat adalah -1.28 didapat dari perhitungan 

selisih antara nilai benar dari penunjukan nilai uji dan climatic chamber. Nilai akurasi 

dan nilai error didapat sebesar 95.8% dan 4.2% dapat dikatakan baik. Nilai presisi 

yang didapat sebesar 99.13% yang berarti hasil pengukuran keberulangan sensor 

selalu konstan dan stabil. 
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c. Pengujian pada titik maksimum (30°C) 

 
Tabel 4.4 Hasil Pengujian pada Input 30°C 

 

 
No. 

 
Climatic Chamber (°C) 

 
Sensor DHT22 (°C) 

1 30 30.7 

2 30 30.8 

3 30 30.7 

4 30 30.8 

5 30 30.8 

6 30 30.6 

7 30 30.6 

8 30 30.6 

9 30 30.6 

10 30 30.7 

11 30 30.7 

12 30 30.7 

13 30 30.6 

14 30 30.6 

15 30 30.6 

16 30 30.6 

17 30 30.6 

18 30 30.6 

19 30 30.6 

20 30 30.6 

21 30 30.7 

22 30 30.7 

23 30 30.7 

24 30 30.7 

25 30 30.6 

26 30 30.6 

27 30 30.6 

28 30 30.6 

29 30 30.6 

30 30 30.6 

 
Data-data hasil perhitungan, yaitu: 

 

 Rata-rata ( 𝑥 ) : 30.65°C 

 Standar deviasi ( 𝜎 ) : 0.068 

 Akurasi : 98.5% 

 Presisi : 99.33% 
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 Bias : -0.65 

 Error : 1.5% 

Berdasarkan data yang diperoleh, nilai standar deviasi pada titik minimum 

didapatkan sebesar 0.068 yang berarti pada data sampel terdapat variasi dan sebaran 

data sebesar 0.068. Nilai bias yang didapat adalah -0.65 didapat dari perhitungan 

selisih antara nilai benar dari penunjukan nilai uji dan climatic chamber. Nilai akurasi 

dan nilai error didapat sebesar 98.5% dan 1.5% dapat dikatakan baik. Nilai presisi 

yang didapat sebesar 99.33% yang berarti hasil pengukuran keberulangan sensor 

selalu konstan dan stabil. 

Selanjutnya, pengujian dengan input berubah dilakukan untuk menentukan 

nilai linieritas, histeresis, dan sensitivitas alat. Berdasarkan data yang tertera pada 

Tabel 4.1, grafik kalibrasi sensor suhu dimana ein menjadi input, eon bertambah daya, 

dan eot menurun, adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.1 Grafik Kalibrasi Sensor Suhu Pengukuran Naik 
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Gambar 4.2 Grafik Kalibrasi Sensor Suhu Pengukuran Turun 
 

Berdasarkan hasil grafik diatas, didapatkan harga koefisien determinasi pada 

pengukuran naik sebesar 0.9909 dan pengukuran turun sebesar 0.9943. Dengan harga 

koefisien determinasi yang didapat mendekati satu (R
2
 ≈ 1), maka dapat dikatakan 

pada pengukuran naik maupun turun, masing-masing memiliki linearitas yang baik. 

Sedangkan untuk nilai sensitivitasnya, pada pengukuran naik sebesar 0.9173 dan pada 

pengukuran turun sebesar 0.9000, nilai tersebut menunjukan sensitivitas alat relatif 

baik karena nilainya lebih kecil dari satu (sensitivitas < 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.3 Grafik Histeresis Kalibrasi Sensor Suhu 

Untuk nilai histerisisnya didapat berdasarkan perhitungan berikut: 

 

eon = 0.9173ein – 2.7818 eot = 0.9000eit – 3.4300 
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pada ein = 20 → eon = 21.1278°C pada eon = 21.4 → ein = 20.29674°C 

pada eit = 20 → eot = 21.43°C pada eot = 21.7 → eit = 20.3°C 

Histerisis input : │ein – eit│ = │20.29674°C - 20.3°C │ = 0.0032596°C 

Histerisis output : │eon - eot│ = │21.1278°C - 21.43°C │ = 0.3022°C 

 

Dari hasil perhitungan histerisis, dapat dikatakan hasil histerisis input dan 

outputnya relatif baik. Hal ini karena nilai histerisis yang didapat mendekati nol. 

4.2 Hasil Pengujian Kalibrasi Sensor Kelembapan 

Kalibrasi juga dilakukan pada sensor kelembapan yang terdapat pada DHT22 

yang berfungsi sebagai alat yang mengukur kelembapan dalam mini greenhouse 

dengan parameter kelembapan dikendalikan agar tetap pada kondisi 60% - 85%. Pada 

pengujian sensor kelembapan juga dilakukan hal yang sama seperti pada pengujian 

sensor suhu, dilakukan pengambilan data dengan membandingkan pembacaan sensor 

DHT22 pada LCD dengan acuan nilai benar dari climatic chamber yang dapat 

mempertahankan nilai kelembapan pada suatu titik kondisi tertentu. Pengujian 

dilakukan pada rentang kelembapan 60%, 65%, 70%, 75%, 80% dan 85%. Pengujian 

naik dan pengujian turun juga dilakukan untuk mendapatkan karakteristik dinamis dari 

alat ukur. Pengujian naik dan pengujian turun dilakukan sebanyak 30 data yang 

kemudian dirata-rata dan dirangkum pada Tabel 4.5. 

Tabel 4.5 Hasil Pengukuran Naik dan Turun Sensor Kelembapan 
 

 
No. 

 

Penunjukan pada Climatic 

Chamber (%) 

 
Penunjukkan Prototipe (%) 

  Naik Turun 

1 60 59.15 60.55 

2 65 64.85 66.17 

3 70 71.28 72.12 

4 75 77.34 78.54 

5 80 83.23 84.67 

6 85 90.63 90.63 

 
 

Pada pengujian dengan input tetap, diambil 3 data dari rentang pengukuran yaitu 

minimum 60%, titik tengah 70% dan maksimum 85%. Ketiga nilai tersebut diambil 
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dari acuan penunjukan climatic chamber dengan asumsi sebagai input tersebut dan 

nilai nominalnya benar. Data hasil pengujian adalah sebagai berikut: 

a. Pengujian pada titik minimum (60%) 

 
Tabel 4.6 Hasil Pengujian pada Input 60% 

 

 

No. 
 

Climatic Chamber (%) 

 
Sensor DHT22 (%) 

1 60 59.1 

2 60 59.4 

3 60 59.4 

4 60 59.2 

5 60 59 

6 60 59.2 

7 60 59.2 

8 60 59.4 

9 60 59 

10 60 59.1 

11 60 59 

12 60 58.9 

13 60 59.2 

14 60 59.1 

15 60 59.2 

16 60 59.2 

17 60 59.4 

18 60 59.4 

19 60 58.9 

20 60 58.8 

21 60 59 

22 60 59 

23 60 59 

24 60 59.1 

25 60 59.2 

26 60 59.2 

27 60 59 

28 60 59.2 

29 60 59.4 

30 60 59.4 

 
Data-data hasil perhitungan, yaitu: 

 

 Rata-rata ( 𝑥 ) : 59,15% 



40  

 Standar deviasi ( 𝜎 ) : 0.174 

 Akurasi : 97.7% 

 Presisi : 99.12% 

 Bias : 0.847 

 Error : 2.28% 

Pada pengujian kalibrasi sensor kelembapan pada titik minimum, didapatkan 

nilai standar deviasi sebesar 0.174 yang berarti terdapat variasi dan sebaran data dalam 

sampel sebesar 0.174. Nilai bias berdasarkan perhitungan dari Persamaan 2.1 

didapatkan sebesar 0.874%. Untuk nilai akurasi yang didapat sebesar 97.7% dan nilai 

error sebesar 2.28% tergolong baik. Nilai presisi yang didapat dari pengujian kalibrasi 

sebesar 99.12% terbilang cukup baik yang berarti hasil pengulangan pembacaan data 

tergolong cukup konstan. 

b. Pengujian pada titik minimum (70%) 

 
Tabel 4.7 Hasil Pengujian pada Input 70% 

 

 
No. 

 
Climatic Chamber (%) 

 
Sensor DHT22 (%) 

1 70 71.5 

2 70 71.2 

3 70 71.2 

4 70 71.2 

5 70 71.2 

6 70 71 

7 70 71.3 

8 70 71.2 

9 70 71.2 

10 70 71.2 

11 70 71.4 

12 70 71.3 

13 70 71.4 

14 70 71.2 

15 70 71 

16 70 71.5 

17 70 71.2 

18 70 71.4 

19 70 71.4 

20 70 71.2 

21 70 71.4 

22 70 71.2 
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No. 

 
Climatic Chamber (%) 

 
Sensor DHT22 (%) 

23 70 71.4 

24 70 71 

25 70 71.4 

26 70 71.5 

27 70 71.3 

28 70 71.4 

29 70 71.2 

30 70 71.3 

 

Data-data hasil perhitungan, yaitu: 
 

 Rata-rata ( 𝑥 ) : 71.28% 

 Standar deviasi ( 𝜎 ) : 0.141 

 Akurasi : 98.77% 

 Presisi : 99.40% 

 Bias : -1.277 

 Error : 1.22% 

Pada titik tengah pengujian sensor kelembapan didapatkan nilai standar deviasi 

sebesar 0.141 yang berarti terdapat variasi dan sebaran data dalam sampel sebesar 

0.141. Berdasarkan perhitungan selisih antara nilai benar dari penunjukan climatic 

chamber dan nilai penunjukan sensor didapatkan nilai bias sebesar -1.277%. Nilai 

akurasi yang didapat sebesar 98.77% dan error sebesar 1.22% yang terbilang baik. 

Sedangkan untuk nilai presisi yang didapat adalah sebesar 99.40% terbilang cukup 

baik yang berarti pengulangan pembacaan sensor cukup stabil. 

c. Pengujian pada titik minimum (85%) 

 
Tabel 4.8 Hasil Pengujian pada Input 85% 

 

 
No. 

 
Climatic Chamber (%) 

 
Sensor DHT22 (%) 

1 85 90 

2 85 90.5 

3 85 90.3 

4 85 90.9 

5 85 90.8 

6 85 90.8 
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No. 

 
Climatic Chamber (%) 

 
Sensor DHT22 (%) 

7 85 90.8 

8 85 90.8 

9 85 90.8 

10 85 90.8 

11 85 90.8 

12 85 90.8 

13 85 90.7 

14 85 90.7 

15 85 90.2 

16 85 90.3 

17 85 90.3 

18 85 90.3 

19 85 91 

20 85 90.9 

21 85 91 

22 85 90.9 

23 85 90.5 

24 85 90.7 

25 85 90.7 

26 85 90.7 

27 85 90.3 

28 85 90.4 

29 85 90.6 

30 85 90.7 

 

Data-data hasil perhitungan, yaitu: 
 

 Rata-rata ( 𝑥 ) : 90.63% 

 Standar deviasi ( 𝜎 ) : 0.260 

 Akurasi : 94.29% 

 Presisi : 99.13% 

 Bias : -5.633 

 Error : 5.7% 

Nilai standar deviasi yang didapatkan dari pengujian sensor kelembapan pada 

titik maksimum adalah sebesar 0.26 artinya terdapat variasi dan sebaran data dalam 

sampel sebesar 0.26. Berdasarkan perhitungan selisih antara nilai benar dari 

penunjukan climatic chamber dan penunjukan sensor didapatkan nilai bias sebesar - 

5.633%. Untuk nilai akurasi yang didapat sebesar 94.29% dan error sebesar 5.71% 
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tergolong kurang baik. Sedangkan untuk nilai presisi yang didapat sebesar 99.13% 

artinya keterulangan pembacaan data cukup stabil. 

Pengujian dengan input berubah dilakukan untuk menentukan nilai linieritas, 

histeresis, dan sensitivitas dari sensor kelembapan. Berdasarkan data yang tertera pada 

Tabel 4.5, grafik kalibrasi sensor kelembapan dimana ein menjadi input, eon bertambah 

daya, dan eot menurun, adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 Grafik Kalibrasi Sensor Kelembapan Pengukuran Naik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 Grafik Kalibrasi Sensor Suhu Pengukuran Turun 
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Gambar 4.6 Grafik Kalibrasi Sensor Suhu Pengukuran Turun 

 

 

Berdasarkan grafik yang ditunjukkan pada Gambar 4.4 dan Gambar 4.5 dapat 

diketahui bahwa pada pengukuran naik dan pengukuran turun, masing-masing 

memiliki linearitas yang baik. Hal tersebut ditunjukkan oleh harga koefisien 

determinasi data yang mendekati nilai satu (R
2
 ≈ 1), yaitu (0,9987 ≈ 1) dan (0,9997 ≈ 

1). Nilai sensitivitas pada pengukuran naik sebesar 1.2491 dan pada pengukuran turun 

nilainya sebesar 1.2133. Kedua nilai sensitivitas yang didapat menunjukan bahwa 

sensitivitas alat kurang baik karena nilainya melebihi satu, sedangkan nilai sensitivitas 

yang baik adalah nilai yang kecil (sensitivitas < 1). 

Perhitungan histeresis: 

 
eon = 1.2491ein - 16.146  eot = 1.2133eit - 12.518 

pada ein = 60 → eon = 58.8% pada eon = 58.8 → ein = 60% 

pada eit = 60 → eot = 60.28% pada eot = 60.6 → eit = 60.26% 

Histerisis input : │ein – eit│ = │60% – 60.26% │ = 0.26% 

Histerisis output : │eon - eot│ = │58.8% - 60.28% │ = 1.48% 

 

 
Berdasarkan nilai histerisis yang didapat, diketahui bahwa histerisis input cukup 

baik karena mendekati harga nol, sedangkan histeresis output kurang baik karena 

melebihi nilai satu. 
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Dari data hasil pengujian kalibrasi sensor suhu dan kelembapan dapat diketahui 

bahwa alat dapat mengukur suhu dan kelembapan dengan presisi dan memiliki error 

terbesar pada parameter suhu di titik 20°C sebesar 6.5% dan pada parameter 

kelembapan di titik 85% sebesar 5.7%. Nilai error tersebut didapat kerena kualitas 

dari sensor DHT22 tidak mampu mengukur sesuai dengan datasheet dari sensor dan 

wiring tidak tersambung dangan baik sehingga data tidak terkirim dengan baik. 

Meskipun memiliki error cukup besar, alat ini tetap mumpuni untuk mengontrol suhu 

dan kelembapan pada greenhouse untuk tanaman anggrek. Hal ini dikarenakan error 

terbesar kelembapan di titik 85%, error dari alat pasti akan menunjukan pembacaan 

lebih besar dari 85%, sehingga bisa dikatakan nilai kelembapan sesungguhnya masih 

berapa dalam rentang. Selain itu, jika terjadi beberapa kali kesalahan pengukuran, 

akan langsung berdampak kepada tanaman anggrek. 

4.3 Hasil Pengujian Suhu dan Kelembapan pada Smart Greenhouse 

Setelah dilakukan kalibrasi sensor suhu dan kelembapan pada prototipe alat 

ukur, dilakukan juga pengujian pada mini greenhouse pada pagi, siang, sore dan 

malam hari. Berikut data yang didapatkan dari pengujian pada mini greenhouse: 

a. Pengujian pada pagi hari pukul 05.45 WIB: 

 
Tabel 4.9 Hasil Pengujian Pagi Hari 

 

 Parameter 
Pukul 

(WIB) 

Suhu 

(°C) 

Kelembapan 

(%) 

Sistem Kontrol 
Kinerja 

Sistem 
No. Suhu 

(°C) 
Kelembapan Kipas Lampu 

Mist 

Maker 

1   5.45 25.20 73.60 ON OFF OFF Berhasil 

2   5.46 25.10 73.70 ON OFF OFF Berhasil 

3   5.47 25.00 74.00 ON OFF OFF Berhasil 

4   5.48 24.90 74.00 ON OFF OFF Berhasil 

5   5.49 24.80 74.40 ON OFF OFF Berhasil 

6   5.50 24.60 74.80 ON OFF OFF Berhasil 

7   5.51 24.40 75.00 ON OFF OFF Berhasil 

    8  
21-24 60-85% 

5.52 24.20 75.10 ON OFF OFF Berhasil 

9 5.53 24.10 75.50 ON OFF OFF Berhasil 

10   5.54 24.00 75.80 ON OFF OFF Berhasil 

11   5.55 23.90 76.10 OFF OFF OFF Berhasil 

12   5.56 23.90 76.20 OFF OFF OFF Berhasil 

13   5.57 23.90 76.40 OFF OFF OFF Berhasil 

14   5.58 23.80 76.60 OFF OFF OFF Berhasil 

15   5.59 23.80 76.80 OFF OFF OFF Berhasil 

16   6.00 23.70 77.00 OFF OFF OFF Berhasil 
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 Parameter 
Pukul 

(WIB) 

Suhu 

(°C) 

Kelembapan 

(%) 

Sistem Kontrol 
Kinerja 

Sistem 
No. Suhu 

(°C) 
Kelembapan Kipas Lampu 

Mist 

Maker 

17   6.01 23.70 77.40 OFF OFF OFF Berhasil 

18   6.02 23.70 77.80 OFF OFF OFF Berhasil 

19   6.03 23.70 78.40 OFF OFF OFF Berhasil 

20   6.04 23.70 78.40 OFF OFF OFF Berhasil 

21   6.05 23.60 78.60 OFF OFF OFF Berhasil 

22   6.06 23.60 78.90 OFF OFF OFF Berhasil 

23   6.07 23.60 79.00 OFF OFF OFF Berhasil 

24   6.08 23.60 79.10 OFF OFF OFF Berhasil 

25   6.09 23.60 79.30 OFF OFF OFF Berhasil 

26   6.10 23.60 79.00 OFF OFF OFF Berhasil 

27   6.11 23.50 78.50 OFF OFF OFF Berhasil 

28   6.12 23.50 78.40 OFF OFF OFF Berhasil 

29   6.13 23.50 78.20 OFF OFF OFF Berhasil 

30   6.14 23.50 78.00 OFF OFF OFF Berhasil 

 

b. Pengujian pada siang hari pukul 12.00 WIB: 

 
Tabel 4.10 Hasil Pengujian Siang Hari 

 

   Parameter  
Pukul 

(WIB) 

Suhu 

(°C) 

Kelemba 

pan (%) 

  Sistem Kontrol  
Kinerja 

Sistem 
No. Suhu 

(°C) 

Kelembapan 

(%) 
Kipas Lampu 

Mist 

Maker 

    1    12.01 30.1 61.4 ON OFF OFF Berhasil 

    2    12.02 29.9 61.8 OFF OFF OFF Berhasil 

    3    12.03 29.8 62.1 OFF OFF OFF Berhasil 

    4    12.04 29.8 62.3 OFF OFF OFF Berhasil 

    5    12.05 29.7 62.2 OFF OFF OFF Berhasil 

    6    12.06 29.7 62.5 OFF OFF OFF Berhasil 

    7    12.07 29.7 62.9 OFF OFF OFF Berhasil 

    8    12.08 29.6 62.7 OFF OFF OFF Berhasil 

    9    12.09 29.5 63.3 OFF OFF OFF Berhasil 

   10    12.10 29.5 64.1 OFF OFF OFF Berhasil 

   11    12.11 29.4 64.8 OFF OFF OFF Berhasil 

   12    12.12 29.4 64.9 OFF OFF OFF Berhasil 

   13  24-30 60-85% 12.13 29.4 64.9 OFF OFF OFF Berhasil 

   14    12.14 29.3 65.4 OFF OFF OFF Berhasil 

   15    12.15 29.3 65.9 OFF OFF OFF Berhasil 

   16    12.16 29.3 65.6 OFF OFF OFF Berhasil 

   17    12.17 29.3 65.6 OFF OFF OFF Berhasil 

   18    12.18 29.3 65.5 OFF OFF OFF Berhasil 

   19    12.19 29.2 65.5 OFF OFF OFF Berhasil 

   20    12.20 29.2 65.1 OFF OFF OFF Berhasil 

   21    12.21 29.1 64.7 OFF OFF OFF Berhasil 

22   12.22 29.1 65.4 OFF OFF OFF Berhasil 



47  

   Parameter  
Pukul 

(WIB) 

Suhu 

(°C) 

Kelemba 

pan (%) 

  Sistem Kontrol  
Kinerja 

Sistem 
No. Suhu 

(°C) 

Kelembapan 

(%) 
Kipas Lampu 

Mist 

Maker 

   23    12.23 29 65.3 OFF OFF OFF Berhasil 

   24    12.24 29 65.5 OFF OFF OFF Berhasil 

   25    12.25 29 65.9 OFF OFF OFF Berhasil 

   26    12.26 28.9 65.5 OFF OFF OFF Berhasil 

27   12.27 28.9 65.7 OFF OFF OFF Berhasil 

   28    12.28 28.9 65.8 OFF OFF OFF Berhasil 

   29    12.29 28.8 66.2 OFF OFF OFF Berhasil 

30   12.30 28.8 66.2 OFF OFF OFF Berhasil 

 

 

 
 

c. Pengujian pada sore hari pukul 16.00 WIB: 

 
Tabel 4.11 Hasil Pengujian Sore Hari 

 

 Parameter 
Pukul 

(WIB) 

Suhu 

(°C) 

Kelembapan 

(%) 

Sistem Kontrol 
Kinerja 

Sistem 
No. Suhu 

(°C) 
Kelembapan Kipas Lampu 

Mist 

Maker 

1   16.01 30.20 60.30 ON OFF OFF Berhasil 

2   16.02 30.20 59.60 ON OFF ON Berhasil 

3   16.03 30.10 60.80 ON OFF OFF Berhasil 

4   16.04 30.00 60.20 ON OFF OFF Berhasil 

5   16.05 30.00 59.90 ON OFF ON Berhasil 

6   16.06 29.90 60.70 OFF OFF OFF Berhasil 

7   16.07 29.90 60.90 OFF OFF OFF Berhasil 

8   16.08 29.90 61.00 OFF OFF OFF Berhasil 

9   16.09 30.00 62.60 ON OFF OFF Berhasil 

10   16.10 30.10 60.70 ON OFF OFF Berhasil 

11   16.11 30.30 60.10 ON OFF OFF Berhasil 

12   16.12 30.50 60.30 ON OFF OFF Berhasil 

13 24-30 60-85% 16.13 30.60 60.70 ON OFF OFF Berhasil 

14   16.14 30.60 60.50 ON OFF OFF Berhasil 

15   16.15 30.60 60.00 ON OFF OFF Berhasil 

16   16.16 30.60 59.80 ON OFF ON Berhasil 

17   16.17 30.60 60.30 ON OFF OFF Berhasil 

18   16.18 30.70 59.80 ON OFF ON Berhasil 

19   16.19 30.70 60.30 ON OFF OFF Berhasil 

20   16.20 30.60 59.70 ON OFF ON Berhasil 

21   16.21 30.60 60.30 ON OFF OFF Berhasil 

22   16.22 30.50 59.80 ON OFF ON Berhasil 

23   16.23 30.50 60.00 ON OFF OFF Berhasil 

24   16.24 30.50 60.20 ON OFF OFF Berhasil 

25   16.25 30.40 58.60 ON OFF ON Berhasil 
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 Parameter 
Pukul 

(WIB) 

Suhu 

(°C) 

Kelembapan 

(%) 

Sistem Kontrol 
Kinerja 

Sistem 
No. Suhu 

(°C) 
Kelembapan Kipas Lampu 

Mist 

Maker 

26   16.26 30.30 60.20 ON OFF OFF Berhasil 

27   16.27 30.20 60.50 ON OFF OFF Berhasil 

28   16.28 30.00 61.20 ON OFF OFF Berhasil 

29   16.29 30.00 61.60 ON OFF OFF Berhasil 

30   16.30 29.80 61.70 OFF OFF OFF Berhasil 

 

d. Pengujian pada malam hari pukul 20.00 WIB: 

 
Tabel 4.12 Hasil Pengujian Malam Hari 

 

 Parameter 
Pukul 

(WIB) 

Suhu 

(°C) 

Kelembapan 

(%) 

Sistem Kontrol 
Kinerja 

Sistem 
No. Suhu 

(°C) 
Kelembapan Kipas Lampu 

Mist 

Maker 

1   20.01 25.10 75.70 ON OFF OFF Berhasil 

2   20.02 25.00 75.60 ON OFF OFF Berhasil 

3   20.03 25.00 75.70 ON OFF OFF Berhasil 

4   20.04 25.00 76.00 ON OFF OFF Berhasil 

5   20.05 24.90 76.20 ON OFF OFF Berhasil 

6   20.06 24.80 76.50 ON OFF OFF Berhasil 

7   20.07 24.70 77.00 ON OFF OFF Berhasil 

8   20.08 24.60 77.40 ON OFF OFF Berhasil 

9   20.09 24.40 77.40 ON OFF OFF Berhasil 

10   20.10 24.40 77.10 ON OFF OFF Berhasil 

11   20.11 24.40 77.00 ON OFF OFF Berhasil 

12   20.12 24.30 77.30 ON OFF OFF Berhasil 

13   20.13 24.30 78.00 ON OFF OFF Berhasil 

14   20.14 24.30 78.00 ON OFF OFF Berhasil 

15 21-24 60-85% 20.15 24.20 78.20 ON OFF OFF Berhasil 

16   20.16 24.20 78.30 ON OFF OFF Berhasil 

17   20.17 24.20 78.10 ON OFF OFF Berhasil 

18   20.18 24.20 78.00 ON OFF OFF Berhasil 

19   20.19 24.00 78.40 ON OFF OFF Berhasil 

20   20.20 24.00 78.60 ON OFF OFF Berhasil 

21   20.21 23.90 78.80 OFF OFF OFF Berhasil 

22   20.22 23.90 78.40 OFF OFF OFF Berhasil 

23   20.23 23.80 78.00 OFF OFF OFF Berhasil 

24   20.24 23.80 78.00 OFF OFF OFF Berhasil 

25   20.25 23.80 78.20 OFF OFF OFF Berhasil 

26   20.26 23.80 78.20 OFF OFF OFF Berhasil 

27   20.27 23.80 78.40 OFF OFF OFF Berhasil 

28   20.28 23.80 78.40 OFF OFF OFF Berhasil 

29   20.29 23.80 78.60 OFF OFF OFF Berhasil 
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 Parameter 
Pukul 

(WIB) 

Suhu 

(°C) 

Kelembapan 

(%) 

Sistem Kontrol 
Kinerja 

Sistem 
No. Suhu 

(°C) 
Kelembapan Kipas Lampu 

Mist 

Maker 

30   20.30 23.80 78.50 OFF OFF OFF Berhasil 

 

 

Berdasarkan data di atas, pada pagi hari alat dapat mengontrol suhu ke dalam 

rentang dengan menyalakan kipas untuk menurunkan suhu dari 25.20℃ menjadi 

dibawah 24℃ terlihat pada Tabel 4.9. Pada siang hari hasil pengukuran suhu dan 

kelembapan di Tabel 4.10 berada pada rentang sehingga sistem kontrol tidak ada yang 

bekerja. Pada Tabel 4.11 terlihat hasil pengukuran sore hari, alat menjalankan kipas 

dan mist maker untuk mengontrol suhu dan kelembapan. Parameter kelembapan 

berhasil dikontrol alat hingga kelembapan naik menjadi diatas 60%, sedangkan pada 

suhu alat gagal menurunkan suhu yang stabil di nilai sekitar 30℃. Hal itu terjadi 

karena butuh waktu lebih lama untuk pengkondisian suhu. Pada Tabel 4.12 terlihat 

hasil pengukuran malam hari, alat menjalankan kipas untuk menurunkan suhu dari 

25.10℃ menjadi dibawah 24℃, sedangkan untuk parameter kelembapan telah berada 

pada rentang. Seluruh data hasil pengujian diatas telah berhasil diakuisisi dan dikirm 

ke Thingspeak berbasis Internet of Thing berupa grafik. Dari hasil tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa sistem monitoring jarak jauh berhasil dilakukan dan sistem kontrol 

suhu dan kelembapan pada mini greenhouse dapat berjalan dengan baik sesuai dengan 

rentang suhu dan kelembapan yang diatur sesuai dengan parameter siang atau malam 

hari. 
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5.1 Kesimpulan 

BAB V 

PENUTUP 

Berdasarkan hasil pengerjaan dan pengujian yang dilakukan pada proyek akhir 

ini, maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Hasil pengujian kalibrasi sensor suhu pada tiga titik uji minimum, tengah, 

dan maksimum dengan climatic chamber sebagai standar. Diperoleh nilai 

error masing-masing sebesar 6.5% (input 20°C), 4.2% (input 25°C), dan 

1.5% (input 30°C). Pada pengukuran naik nilai sensitivitas yang didapat 

sebesar 0.9173 dengan harga koefisien determinasi 0.9909 dan pada 

pengukuran turun nilai sensitivitas yang didapat sebesar 0.9943 dengan 

harga koefisien determinasi 0.9000. Nilai histerisis didapat sebesar 

0.0032596°C untuk histerisis input dan 0.3022°C untuk histerisis output. 

2. Hasil pengujian kalibrasi sensor kelembapan pada tiga titik uji minimum, 

tengah, dan maksimum dengan climatic chamber sebagai standar. Diperoleh 

nilai error masing-masing sebesar 2.28% (input 60%), 1.22% (input 70%), 

dan 5.71% (input 85%). Pada pengukuran naik nilai sensitivitas yang didapat 

sebesar 1.2491 dengan harga koefisien determinasi 0.9987 pada pengukuran 

turun nilai sensitivitas yang didapat sebesar 1.2133 dengan harga koefisien 

determinasi 0.9997. Nilai histerisis didapat sebesar 0.26% untuk histerisis 

input dan 1.48% untuk histerisis output. 

3. Berdasarkan hasil pengujian keseluruhan prototipe alat ukur suhu dan 

kelembapan dapat mengukur suhu dan kelembapan secara real time dan 

dapat mengontrol suhu dan kelembapan tetap pada rentang suhu dan 

kelembapan yang diatur pada malam dan siang hari, serta dapat melakukan 

monitoring suhu dan kelembapan jarak jauh melalui Thingspeak berbasis 

Internet of Things. 

 

 
5.2 Saran 

Pada pengerjaan prototipe alat ukur suhu dan kelembapan pada smart 

greenhouse untuk budidaya anggrek ini, masih banyak hal yang dapat diperbaiki dan 
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dikembangkan. Berikut beberapa saran yang dapat diberikan untuk pengembangan 

prototipe ini, antara lain: 

1. Pemilihan sensor suhu dan kelembapan dengan akurasi dan daya baca lebih 

tinggi untuk meminimalisir nilai error. 

2. Pengembangan lebih lanjut pada sistem internet of things agar dapat dilakukan 

pengontrolan jarak jauh tidak hanya monitoring jarak jauh saja. 

3. Pembuatan desain alat ukur agar lebih kokoh dan kuat untuk ditempatkan 

diluar ruangan dan kondisi ekstrem seperti terkena hujan dan sinar matahari. 

4. Prototipe alat ukur suhu dan kelembapan dapat dikembangkan untuk 

diaplikasikan pada greenhouse berukuran besar untuk budidaya anggrek 

sesungguhnya. 
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