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ABSTRAK 

iv 

 

 

 

 

Air merupakan sumber daya alam yang sangat penting terutama sebagai air minum. 

Menurut Permenkes RI Nomor 492 Tahun 2010, air minum adalah air yang melalui proses 

pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan. Kebutuhannya 

yang terus meningkat menyebabkan munculnya produsen air minum isi ulang dengan 

keamanan yang masih harus diuji di laboratorium. Hal ini dinilai kurang efektif dan efisien 

sehingga perlu dibuatalat ukur kualitas air minum portable, khususnya yang dapat 

mengukurparameter jumlah padatan terlarut (TDS) dan daya hantar listrik 

(DHL).Pengukuranini menggunakanprototipe dengan sensor TDS dan hasilnya dapat 

dikirimkan ke ponsel menggunakanmodul Bluetooth.Hasil uji kalibrasi sensor TDS dalam 

rentang 80,5 – 966 ppm menunjukan akurasi 93,4 %, presisi 99,8% dan histerisis 1,3 ppm. 

Sedangkan hasil uji kalibrasi DHL dalam rentang 161–1932 µS/cm menghasilkan akurasi 

76,6%, presisi 97,5% dan histerisis 5,3 µS/cm. Prototipe dapat memberikan hasil 

pengukuran yang cukup akurat pada rentang TDS 322 hingga 500 ppm yang merupakan 

batas maksimum TDS aman diminum. Prototipe juga dapat menunjukan bahwa sampel air 

yang diuji masih aman dikonsumsi dengan tren TDS dan DHL yang lebih baik pada sampel 

air depot (194,1 ppm dan 388,2 µS/cm) dibandingkan pada sampel mata air (201,2 ppm dan 

402,3 µS/cm). 

 

Kata Kunci : Airminum isi ulang, jumlah padatan terlarut, daya hantar listrik, 

modulBluetooth. 
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BAB I 

yang diperjualbelikan tentunya masih harus dipertanyakan. Saat ini masih banyak 

masyarakat umum yang belum mengetahui tentang standar kualitas air minum yang 

aman dikonsumsi. Air minum yang aman dikonsumsi bagi kesehatan apabila 

memenuhi persyaratan fisika, mikrobiologis, kimiawi dan radioaktif. 

Pemilihan parameter-parameter tersebut sangat penting dalam pengukuran air 

ini agar dapat memenuhi ketentuan air yang baik yaitu tidak berasa, berbau dan 

berwarna. Parameter pertama adalah total dissolved solid (TDS) yang termasuk 

1 

 

 

PENDAHULUAN 

 
 

1.1 Latar Belakang 

Air merupakan salah satu sumber daya alam yang berperan penting bagi 

makhluk hidupterutama dalam kehidupan manusia. Air biasa digunakan manusia 

untukberbagai macam keperluan diantaranya adalah untuk dikonsumsi. Konsumsi air 

dapat berupa penggunaan untuk melakukan kegiatan industri, rumah tangga dan 

minum. Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses 

pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum 

(Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492 Tahun 2010).Namun 

keberadaan air layak minum semakin berkurang karena berbagai sebab, terutama 

pengolahan dan perlakuan manusia terhadap sumber air maupun lingkungan 

penunjang sumber air. Hal tersebut berakibat meningkatnya kebutuhan air minum 

bagi masyarakat. Kebutuhan air minum yang semakin meningkat ini menyebabkan 

banyaknya beredar air minum isi ulang yang diperjualbelikan di kalangan 

masyarakat. Air minum isi ulang adalah salah satu jawaban pemenuhan kebutuhan 

air minum masyarakat yang lebih praktis dan lebih murah dibandingkan dengan air 

minum kemasan bermerek. Hal ini yang menjadi alasan mengapa masyarakat lebih 

memilih untuk mengkonsumsi air minum isi ulang untuk dikonsumsi. Meningkatnya 

permintaan masyarakat akan air minum isi ulang yang hemat dan praktis diimbangi 

dengan banyaknya usaha depot air minum isi ulang yang bermunculan. Air minum 

isi ulang memang dapat dijadikan salah satu solusi untuk memenuhi kebutuhan air 

minum masyarakat yang semakin tinggi. Walaupun kebanyakan depot air minum isi 

ulang di Indonesia sudah memenuhi standar aman konsumsi dari hasil uji 

laboratorium setempat,namun tidak semua depot memiliki sertifikat yang 

diperbaharui sesuai syarat pada Perda setempat. Oleh sebab itu keamanan air minum 



dalam   parameter   fisika.   Konsentrasi   TDS   tinggi   dapat   mempengaruhi   rasa. 

Tingginya level TDS memperlihatkan hubungan negatif dengan beberapa parameter 
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lingkungan air yang menyebabkan meningkatnya toksisitas pada organisme 

didalamnya (Timpano, dkk, 2010). Parameter kedua adalah konduktivitas air atau 

kemampuan air dalam penghantaran arus listrik melalui kontak langsung terhadap 

air. Pengukuran konduktivitas air berhubungan erat dengan kualitas air, baik air 

minum ataupun air yang terdapat di lingkungan, termasuk juga air pada saluran 

pembuangan (Fondriest Environment Inc., 2016). Semakin besar nilai konduktivitas 

air, maka air tersebut sangat baik dalam penghantaran arus listrik dan hal itu berarti, 

kualitas air tersebut jelek atau tidak layak untuk digunakan atau bahkan dapat 

berbahaya bagi kesehatan. Kondisi sebaliknya, semakin kecil nilai konduktivitas air, 

maka arus listrik semakin susah dialirkan dalam air tersebut dan itu berarti kualitas 

air semakin baik (Hach Company, 2015). Untuk menguji apakah air termasuk dalam 

kategori bersih maka sampel air harus dibawa ke laboratorium pengujian kualitas air, 

hal ini dinilai kurang efektif dan efisien karena air tidak bisa setiap saat diawasi 

kualitasnya baik dari segi jumlah padatan terlarutnya, maupun daya hantar listriknya. 

Beberapa alat dan sistem monitoring kualitas air minum yang telah 

dikembangkan (Sigdel,2017 ; Fauzi dan Kiki,2016 ; Ilham, 2018). Sigdel (2017) 

telah mengembangkan stasion pengukuran kualitas air berbasis Arduino Uno dan 

sensor pH, sensor kekeruhan dan sensor temperatur, akan tetapi sistem tersebut 

hanya menghasilkan keluaran tegangan. Fauzi dan Kiki(2016) juga telah 

mengembangkan alat ukur kualitas air minum dengan parameter pH, suhu, tingkat 

kekeruhan, dan jumlah padatan terlarut namun hanya dapat menampilkan hasil 

pengukuran melaluiLEDDisplay.Ilham (2018) juga merancang alat pemantau 

kualitas air berbasis internet of things dengan parameter kekeruhan, oksigen terlarut, 

suhu dan pH namun belum mencantumkan data kalibrasi dari sensor-sensor yang 

digunakan. 

Kebanyakan studi sebelumnya adalah membahas tentang alat ukur kualitas 

untuk air minum dengan berbagai macam sensor, namun belum ada yang memiliki 

data kalibrasi. Oleh karenanya pada peneitian ini akan dibuat prototipe alat ukur 

kualitas air minum isi ulang dengan menggunakan1jenis sensor untuk pengukuran 

tingkatjumlah padatan terlarut dan daya hantar listrikyang akan dilengkapi dengan 

data kalibrasi. Selanjutnya alat ukur tersebut akan digunakan untuk monitoring 

kualitas air minum isi ulang sebagaipengawasan internal yang dapat menampilkan 



data dua jenis parameter air tersebut pada layar displayLCDdan Handphonemelalui 

Bluetooth. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka rumusan masalah yang 

akan dibahas pada projek akhir ini adalah: 

a. Bagaimana pengukuran dan kalibrasipengukuran jumlah padatan terlarut 

dan daya hantar listrikoleh prototipe alat ukur kualitas air minum isi ulang. 

b. Bagaimana   prototipe   alat   ukur   kualitas   air minum isi ulang ini 

melakukantransmisi datapengukuran berbasis modulBluetooth. 

c. Bagaimana hasil pengujian dari kualitas sampel air minum isi 

ulang(jumlah padatan terlarut dan daya hantar listrik) di lapangan. 

 
1.3 Pembatasan Masalah 

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

a. Pembuatan alat ukur kualitas air yang dibuat hanya berfokus untuk 

pengukuran jumlah padatan terlarut, dan daya hantar listrik pada sebuah 

sampel air minum isi ulang. 

b. Larutan jumlah padatan terlarut yang digunakan untuk kalibrasi adalah 

larutan 80,5 ppm, 161 ppm,  322 ppm, 644 ppm, 988 ppm nilai TDS . 

c. Larutan Konduktivitas yang digunakan adalah 161µS/cm322µS/cm, 

644µS/cm, 1288µS/cm, dan 1932µS/cm. 

d. Transmisi data dilakukan dengan modul Bluetooth. 

e. Sampel yang digunakan berasal dari sumber mata air Kolam Ciawitali dan 

depot air minum isi ulang“N” yang berada di daerah Kota Cimahi. 

 
1.4 Tujuan 

Tujuan dari pembuatan projek akhir ini antara lain: 

1. Membuat dan mengkalibrasi prototipe alat ukur kualitas air minum isi 

ulang. 

2. Menentukan kinerjaprototipe alat ukur kualitas air dalam 

melakukantransmisi datapengukuranmenggunakanmodulBluetooth. 

3. Menentukan hasil pengujian kualitas air minum isi ulang (jumlah padatan 

terlarutdan daya hantar listrik) dari sampel yang berada di lapangan. 
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1.5 Manfaat 

Manfaat yang didapat dari pembuatan alat ini yaitu sebagai berikut : 

1. Bagi Mahasiswa 

Sebagai sarana implementasi pengetahuan yang didapatkan saat 

menempuh dibangku perkuliahan. 

2. Bagi Akmet 

Sebagai tolak ukur daya serap mahasiswa selama menempuhpendidikan 

3. Bagi masyarakat 

Sebagai bentuk konstribusi terhadap masyarakat umum demi 

kemaslahatanbersama. 

 
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, batasan masalah,tujuan projek akhir, 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 

 
 

Dalam Tinjauan Pustaka ini, dibahas mengenai teori-teori dan beberapa 

aturan kesehatan yang berlaku di Indonesia yang mendukung pembuatan prototipe 

alat ukur kualitas air minum untuk pengawasan air minum isi ulang berbasis koneksi 

Bluetooth. Faktor-faktor dan berbagai parameter yang mempengaruhi kualitas air 

minum juga dibahas pada bab ini. Selain itu, dijelaskan pula metoda pengukuran 

konsentrasi jumlah padatan terlarut, daya hantar listrik dan sensor yang dapat 

digunakan dalam pembuatan prototipe. 

 
 

2.1 Persyaratan Kualitas Air Minum 

2.1.1 Peraturan Air Minum 

 

Setiap penyelenggara penyedia air minum wajib menjamin air minum yang 

diproduksinya aman bagi kesehatan. Setiap penyelenggara pengembangan sistem 

peyediaan air minum bukan jaringan perpipaan, harus menetapkan sebuah peraturan 

tentang definisi air minum yaitu air yang melalui proses pengolahan atau tanpa 

proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum 

(Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2009). Penyelenggara air 

minum adalah badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, koperasi, badan 

usaha swasta, usaha perorangan, kelompok masyarakat dan/atau individual yang 

melakukan penyelenggaraan penyediaan air minum. 

Air minum dapat dikatakan aman dikonsumsi bagi kesehatan apabila 

memenuhi persyaratan fisika, mikrobiologis, kimiawi dan radioaktif yang dimuat 

dalam parameter wajib dan parameter tambahan. Parameter wajib sebagaimana 

dimaksud merupakan persyaratan kualitas air minum yang wajib diikuti dan ditaati 

oleh seluruh penyelenggara air minum. Pemerintah daerah dapat menetapkan 

parameter tambahan sesuai dengan kondisi kualitas lingkungan daerah masing- 

masing dengan mengacu pada parameter tambahan sebagaimana dasar dalam 

peraturan ini. Parameter wajib dan parameter tambahan sebagaimana dimaksud 

tercantum pada lampiran. 



Untuk menjaga kualitas air minum yang dikonsumsi masyarakat dilakukan 

pengawasan kualitas air minum secara eksternal dan secara internal. Pengawasan 

kualitas air minum secara eksternal merupakan pengawasan yang dilakukan oleh 
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Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau oleh KKP khusus untuk wilayah kerja KKP. 

Pengawasan kualitas air minum secara internal merupakan pengawasan yang 

dilaksanakan oleh penyelenggara air minum untuk menjain kualitas air minum yang 

diproduksi memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan ini. Kegiatan 

pengawasan kualitas air minum sebagaimana dimaksud meliputi inspeksi sanitasi, 

penngambilan sampel air, pengujian kualitas air, analisis hasil pemeriksaan 

laboratorium, rekomendasi dan tindak lanjut. 

 
 

2.1.2 Faktor-faktor Kualitas Air 

 

Faktor-faktor yang memengaruhi kualitas air dapat dikelompokkan menjadi 

beberapa faktor antara lain faktor fisika, faktor kimia, dan faktor biologi (Fantoni 

dkk, 2016): 

a. Faktor fisika, yaitu faktor yang mempengaruhi kualitas air yang dapat terlihat 

langsung melalui fisik air. Faktor-faktor fisika pada air meliputi antara lain: 

• Kekeruhan 

Kekeruhan air dapat ditimbulkan oleh adanya bahan-bahan anorganik dan 

organik yang terkandung dalam air seperti lumpur dan bahan yang dihasilkan 

oleh buangan industri. 

• Suhu 

Kenaikan suhu air menyebabkan penurunan kadar oksigen terlarut. Kadar 

oksigen terlarut yang terlalu rendah akan menimbulkan bau tidak sedap 

akibat degradasi anaerobik. 

• Warna 

Warna air dapat ditimbulkan oleh kehadiran organisme, bahan-bahan 

tersuspensi berwarna dan oleh ekstrak senyawa-senyawa organik serta 

tumbuh-tumbuhan. 

• Solid (Zat Padat) 

Kandungan zat padat menimbulkan bau, juga dapat menyebabkan turunnya 

kadar oksigen terlarut. 



• Bau dan Rasa. 

Bau dan rasa dapat dihasilkan oleh adanya organisme dalam air seperti alga 

serta oleh adanya gas seperti H2S yang terbentuk dalam kondisi anaerobik, 
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dan oleh adanya senyawa-senyawa organik tertentu. 

b. Faktor kimia, yaitu banyaknya senyawa kimia yang terdapat di dalam air, 

sebagian di antaranya berasal dari alam secara alami dan sebagian lagi sebagai 

kontribusi aktivitas makhluk hidup. Beberapa senyawa kimia yang terdapat 

didalam air dapat dianalisa dengan beberapa parameter kualitas air. Parameter 

kualitas air tersebut dapat digolongkan sebagai berikut : 

• pH. 

Derajat keasaman suatu zat atau biasa disebut dengan pH adalah adalah 

derajat keasaman yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau 

kebasaan yang dimiliki oleh suatu larutan. Pembatasan pH dilakukan karena 

akan mempengaruhi rasa, korosifitas air dan efisiensi klorinasi. 

• DO (dissolved oxygen). 

DO adalah jumlah oksigen terlarut dalam air yang berasal dari fotosintesa 

dan absorbsi atmosfer/udara. Semakin banyak jumlah DO maka kualitas air 

semakin baik. 

• BOD (biological oxygen demand). 

BOD adalah banyaknya oksigen yang dibutuhkan oleh mikroorganisme 

untuk menguraikan bahan-bahan organik (zat pencerna) yang terdapat di 

dalam air secara biologi. 

• COD (chemical oxygen demand). 

COD adalah banyaknya oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi 

bahan-bahan organik secara kimia. 

c. Faktor biologi, yaitu faktor yang disebabkan organisme mikro yang terdapat 

dalam air permukaan, tetapi pada umumnya tidak terdapat pada kebanyakan air 

tanah karena penyaringan oleh aquifer. Organisme yang paling dikenal adalah 

bakteri. Adapun pembagian mikroorganisme didalam air dapat di bagi sebagai 

berikut: 

• Bakteri 



Dengan ukuran yang berbeda-beda dari 1-4 mikron, bakteri tidak dapat 

dilihat dengan mata telanjang. Bakteri yang menimbulkan penyakit disebut 

disebut bakteri patogen. 

Organisme Colliform 

Organisme colliform merupakan organisme yang tidak berbahaya dari 

kelompok colliform yang akan hidup lebih lama di dalam air daripada 

organisme patogen. Akan tetapi secara umum untuk air yang dianggap 

• 
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aman untuk dikonsumsi, tidak boleh lebih dari satu organisme di dalam 100 

ml air. 

• Organisme Mikro Lainnya 

Selain bakteri, air dapat mengandung organisme mikroskopis lain yang 

tidak diinginkan berupa ganggang dan jamur. Ganggang adalah tumbuh- 

tumbuhan satu sel yang memberi rasa dan bau pada air. Pertumbuhan 

ganggang yang berlebihan dapat dicegah dengan pemakaian tembaga sulfat 

dan klorin. Jamur adalah tanaman yang dapat tumbuh tanpa sinar matahari 

dan pada waktu tertentu dapat merajalela pada pipa–pipa air, sehingga 

menimbulkan rasa dan bau yang tidak enak. 

 
2.2 Parameter Kualitas Air Minum 

2.2.1 Jumlah Padatan Terlarut 

Jumlah Padatan Terlarut atau lebih biasa disebut TDS (Total Dissolve Solid) 

merupakan indikator dari jumlah partikel atau zat tersebut, baik berupa senyawa 

organik maupun non-organik. Pengertian zat terlarut mengarah kepada partikel padat 

di dalam air yang memiliki ukuran di bawah 1 nano-meter. Satuan yang digunakan 

adalah ppm (part per million) atau sama dengan miligram per liter (mg/l) untuk 

pengukuran konsentrasi massa kimiawi yang menunjukkan berapa banyak gram dari 

suatu zat yang ada dalam satu liter dari cairan. Zat atau partikel padat terlarut yang 

ditemukan dalam air dapat berupa natrium (garam), kalsium, magnesium, kalium, 

karbonat, nitrat, bikarbonat, klorida dan sulfat. 

Konsentrasi objek padat dapat terlarut dalam air mungkin disebabkan 

karenatempat atau aliran dari air tersebut yang mengandung mineral. Secara natural, 

tanah maupun bebatuan memiliki kandungan mineral yang beragam. Jika air 

mengalir melalui tanah dan bebatuan, maka air akan ikut membawa muatan partikel 



tersebut secara alami. Hal ini juga berlaku jika air tersebut mengalir pada kawasan 

yang tercemar limbah, baik itu limbah rumah tangga maupun limbah industri, 

sehingga partikel-partikel yang terkandung dalam limbah akan ikut terbawa. 

Menurut WHO (World Health Organization) di dalam 

WHO/SDE/WSH/03.04/16 tentang TDS dalam air minum , kandungan mineral 

dalam air tidak akan berpengaruh terhadap kesehatan selama air masih dikategorikan 

tawar. Meski begitu, WHO menetapkan standar kandungan padatan terlarut dalam air 
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minum yang terbagi menjadi beberapa kriteria level. Adapun kriteria level tersebut 

adalah kurang dari 300 mg/l dengan penilaian rasa air bagus sekali, 300-600 mg/l 

dengan penilaian rasa baik, 600-900 mg/l dengan penilaian rasa air bisa diminum 

dan 900-1.200 mg/l dengan penilaian rasa air buruk atau berbahaya bila dikonsumsi. 

Sampai sekarang, masih terjadi perdebatan tentang apakah air yang memiliki 

kadar TDS 0 (nol) atau sama sekali tidak mempunyai kandungan mineral di 

dalamnya adalah yang terbaik bagi kesehatan. Namun WHO sebagai Organisasi 

Kesehatan Dunia yang diakui saat ini mempunyai pandangan lain terhadap kualitas 

air minum tersebut. Menurut WHO, dengan meminum air tanpa kandungan mineral 

(seperti air hasil penyulingan yang diolah oleh teknologi RO (Reverse Osmosis) 

dapat mengakibatkan beberapa hal ini pada tubuh manusia yang mengkonsumsinya, 

diantaranya: 

• Kekurangan kadar kalium dalam badan, dimana tanpa kalium saraf tidak 

berfungsi. 

• Kekurangan zat kalsium (Ca), akan menyebabkan gejala sebagai berikut : 

banyak keringat, gelisah, sesak napas, menurunnya daya tahan tubuh, 

kurang nafsu makan, sembelit, susah buang air, insomnia (susah tidur), 

kram, dan sebagianya. 

• Kekurangan kadar Magnesium (Mg), dimana kekurangan magnesium dapat 

memicu: kaku atau kejang pada salah satu pembuluh koroner arteri, 

sehingga mengganggu peredaran darah dan dapat menyebabkan serangan 

jantung. 

• Sering buang air kecil dan dalam jumlah yang banyak karena badan kita 

tidak bisa menyerap air yang tidak mengandung mineral. 

• Kurangnya kemampuan tubuh memproduksi darah. 



Sehingga, menurut WHO, berdasarkan penelitian lanjutan, sebaiknya air yang 

kita konsumsi memiliki TDS di atas 100 ppm atau mg/l. Sedangkan menurut 

Peraturan Menteri Kesehatan No. 492/Menkes/Per/IV/2010 menetapkan standar TDS 

maksimum adalah 500 mg/l. 
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2.2.2 Konduktivitas / Daya Hantar Listrik 

Konduktivitas merupakan kemampuan suatu zat untuk mengalirkan arus 

listrik. Pengukuran Konduktivitas atau Daya Hantar Listrik (DHL) adalah metode 

yang sangat luas dan berguna,terutama untuk tujuan pengendalian kualitas. 

Pengawasan terhadap proseskemurnian air, pengendalian air minum dan proses 

kualitas air, estimasi jumlahtotal ion dalam larutan atau pengukuran langsung 

komponen dalam larutan prosessemuanya dapat dilakukan dengan menggunakan 

pengukuran konduktivitas. (Cadex2004). 

Secara umum, pengukuran konduktivitas adalah cara yang cepat dan 

murahuntuk menentukan kekuatan ion suatu larutan. Namun, ini adalah 

tekniknonspesifik, tidak dapat membedakan berbagai jenis ion, memberikan 

pembacaanyang sebanding dengan efek gabungan dari semua ion yang ada. Dalam 

larutan arus dibawa oleh kation dan sedangkananion pada logam-logam itu dibawa 

oleh elektron. Ada beberapa faktor yangmempengaruhidaya hantar listrik suatu 

larutan yaitu, konsentrasi, mobilitas ion,valensi ion, dan temperatur. Konsentrasi ion 

di dalam larutan berbanding lurusdengan daya hantar listriknya. Semakin banyak ion 

mineral yang terlarut, makaakan semakin besar kemampuan larutan tersebut untuk 

menghantarkan listrik.Daya hantar listrik air biasanya diukur dalam larutan elektrolit 

berair. Elektrolit adalahzat yang mengandung ion, yaitu larutan garam ionik atau 

senyawa yang mengiondalam larutan. Ion-ion yang terbentuk dalam larutan 

bertanggung jawab untukmembawa arus listrik. Elektrolit meliputi asam, basa dan 

garam dan bisa kuat ataulemah. Kebanyakan larutan konduktif yang diukur adalah 

larutan berair, karena airmemiliki kemampuan untuk menstabilkan ion yang 

terbentuk melalui proses yangdisebut solvation. 

 
2.3 Hubungan TDS dengan DHL 

Nilai konduktivitas / daya hantar listrik suatu larutan dipengaruhi oleh zat 

yang terlarut didalamnya sebagai contoh larutan garam (NaCl), semakin banyak 

jumlah garam yang terlarut maka konduktivitasnya semakin besar dan semakin besar 



pula nilai TDS.Konsentrasi TDS yang terionisasi dalam suatu zat cair mempengaruhi 

konduktivitas listrik zat cair tersebut. Makin tinggi konsentrasi TDS yang terionisasi 

dalam air, makin besar konduktivitas listrik larutan tersebut. (Ronaldi, dkk., 2015) 

Beberapa peneliti pernah melakukan beberapa investigasi untuk mengetahui rumus 

matematika yang tepat bagi korelasi antara kedua parameter ini agar konsentrasi 

TDS dapat dihitung secara mudah dari nilai DHL. Korelasi dari kedua parameter ini 

dapat diestimasikan dari persamaan berikut: 
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TDS ( ppm ) = k x DHL (μS/cm). ......................................................... (2.1) 

 
 

Nilai dari k akan meningkat sebanding dengan meningkatnya kadar ion 

didalam air. Namun hubungan antara TDS dan DHL tidak secara langsung linear, 

karena tergantung dari aktivitas dari rata-rata ion spesifik terlarut yang berada pada 

total ion pada cairan dan kekuatan ionik suatu cairan (IOP Conf., 2018).Namun 

menurut datasheet dari Sensor TDS yang digunakan, persamaannya yaitu: 

 
TDS ( ppm ) = 2 x DHL (μS/cm). ......................................................... (2.2) 

 
 

Sehingga prototipe akan menggunakan persamaan diatas sebagai asumsi 

hubungan dari nilai TDS dengan nilai DHL. 

 
2.4 Metoda Pengukuran Total Padatan Terlarutdan Daya Hantar Listrik 

dalam Air 

TDS (Total Dissolve Solid) yaitu ukuran zat terlarut (baik itu zat organik 

maupun anorganik, misal garam) yang terdapat pada sebuah larutan. TDS meter 

menggambarkan jumlah zat terlarut dalam Part Per Million (PPM) atau sama dengan 

milligram per Liter (mg/L). Umumnya berdasarkan definisi diatas seharusnya zat 

yang terlarut dalam air (larutan) harus dapat melewati saringan yang berdiameter 2 

mikrometer (2×10-6 meter). Aplikasi yang umum digunakan adalah untuk mengukur 

kualitas cairan biasanya untuk pengairan, pemeliharaan aquarium, kolam renang, 

proses kimia, pembuatan air mineral, dan lain-lain. Setidaknya, kita dapat 

mengetahui air minum mana yang baik dikonsumsi tubuh, ataupun air murni untuk 

keperluan kimia (misalnya pembuatan kosmetik, obat-obatan, makanan, dan lain- 

lain). Sampai saat ini ada metoda yang dapat digunakan untuk mengukur kualitas 



suatu larutan. Ada pun metoda pengukuran TDS (Total Dissolve Solid) tersebut 

adalah : 

1. Gravimetry 

Menguapkan sampel air yang diukur sampai kekeringan pada suhu 180°C, di 

bawah kondisi laboratorium yang ketat, dan dengan hati-hati timbang jumlah 

padatan kering yang tersisa. Keakuratan dari metode ini bisa mencapai 0,0001 

gram. 
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2. Electrical Conductivity 

EC (Electrical Conductivity) atau konduktansi adalah ukuran kemampuan suatu 

bahan untuk menghantarkan arus listrik. Konduktansi (G) merupakan kebalikan 

(invers) dari resistansi (R). Sehingga persamaan matematisnya adalah : 

G = 1 / R ..................................................................................................... (2.3) 

 
Sehingga dengan menggunakan Hukum Ohm, maka didapatkan definisi lainnya : 

 
V = I x R .................................................................................................... (2.4) 

 
Dimana : 

V = Tegangan (volts) 

I = Arus (Ampere) 

R = Hambatan (Ohm) 

Secara definisi diatas : jika dua plat yang diletakkan dalam suatu larutan 

diberi beda potensial listrik (normalnya berbentuk sinusioda), maka pada plat 

tersebut akan mengalir arus listrik. Konduktansi suatu larutan akan sebanding 

dengan konsentrasi ion-ion dalam larutan tersebut. Namun pada beberapa situasi hal 

ini tidak berlaku, seperti yang ditunjukkan pada gambar dibawah ini : 

 

 

Gambar 2. 1Hubungan Konduktansi dan Konsentrasi Ion 

Sumber http:https://www.pasirkuarsa.org/2015/05/hubungan-ph-tds-dan-conductivity- 

meter.html 

http://www.coleparmer.com/
http://www.coleparmer.com/
http://www.coleparmer.com/


Terlihat pada grafik diatas bahwa pada Sodium Chlorida, 

induktansisebanding dengan konsentrasi ion-ion (semakin besar konsentrasi ion-ion 

pada Sodium Chlorida semakin besar pula nilai konduktansinya). Namun pada 

Sulfuric Acid, konduktansi akan linear terhadap perubahan konsentrasi ion hanya 

pada batas tertentu. Untuk konsentrasi ion yang lebih tinggi lagi, maka konduktansi 

menjadi tidak linear. Satuan dasar untuk konduktansi adalah Siemens (S), dan 
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formalnya menggunakan satuan Mho (kebalikan dari Ohm). Karena luas penampang 

plat dan jarak antar plat juga mempengaruhi konduktansi, maka secara matematis 

ditulis dengan : 

C = G x ( L / A ) ........................................................................................ (2.5) 

 
Dimana : 

 
C : Konduktansi spesifik (S/cm) 

G : Konduktansi yang terukur (S) 

L : Jarak antar plat (cm) 

A : Luas penampang plat (cm2) 
 

 

Gambar 2. 2Pengaruh luas penampang terhadap konduktansi 

https://insansainsprojects.wordpress.com/tds-meter/ 

Sehingga satuan konduktansi menjadi mikroSiemens/cm (μS/cm). Besarnya 

pengaruh elektroda (L/A) akan mempengaruhi juga rentang pengukuran. 

Tabel 2. 1Pengaruh penampang Elektroda terhadap konduktansi 
 

Elektroda 

(dalam cm) 

Range Konduktansi 

(dalam μS/cm) 

0,1 0,5 s/d 400 
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1,0 10 s/d 2.000 

10,0 1.000 s/d 200.000 

 

Konduktansi dipengaruhi pula oleh suhu. Dalam sebuah metal, konduktansi 

menurun dengan naiknya suhu, namun dalam sebuah semikonduktor, konduktansi 

akan makin besar dengan makin tingginya suhu. 

 

 
2.5 Metoda Pengenceran Larutan 

Larutan adalah campuran yang bersifat homogen antara molekul, atom 

ataupun ion dari dua zat atau lebih. Larutan merupakan sebuah campuran karena 

susunannya atau komposisinya dapat berubah dan disebut homogen karena 

susunannya begitu seragam sehingga tidak dapat diamati adanya bagian-bagian yang 

berlainan. Larutan memiliki dua buah komponen yaitu solvent dan solute. Solvent 

disebut juga pelarut, yang mana secara fisika tidak berubah jika larutan terbentuk. 

Biasanya air digunakan sebagai solvent, selain air yang berfungsi sebagai pelarut 

adalah alkohol amoniak, kloroform, benzena, minyak, dan asam asetat. Semua 

komponen lainnya yang larut dalam pelarut disebut solute (zat yang terlarut). Jika 

ingin mengubah menjadi jumlah relative solute dan solventdalam suatu larutan, 

maka digunakan istilah konsentrasi. Konsentrasi larutan adalah jumlah komposisi zat 

pelarut serta terlarut didalam sebuah larutan. Konsentrasi bisanya dinyatakan dalam 

suatu perbandingan jumlah zat terlarut dengan jumlah total zat dalam larutan, atau 

dalam perbandingan jumlah zat terlarut dengan jumlah pelarut. Konsentrasi larutan 

menyebutkan secara kuantitatif komposisi zat pelarut serta terlarut didalam sebuah 

larutan. Konsentrasi biasanya dinyatakan dalam suatu perbandingan jumlah zat 

terlarut dengan jumlah total zat dalam larutan, atau dalam perbandingan jumlah zat 

terlarut dengan jumlah pelarut yang mana dinyatakan dalam satuan volume (berat, 

mol) zat terlarut dalam sejumlah volume tertentu dari pelarut (Kurniawan Aris, 

2019). 

Dalam kimia, pengenceran diartikan pencampuran yang bersifat homogen 

antara zat terlarut dan pelarut dalam larutan. Zat yang jumlahnya lebih sedikit di 

dalam larutan disebut zat terlarut (solute), sedangkan zat yang jumlahnya lebih 

banyak daripada zat-zat lain disebut pelarut (solvent) (Pujiansyah, 2014). 



Pengenceran pada prinsipnya hanya menambahkan pelarut saja, sehingga jumlah mol 

zat terlarut sebelum pengenceran sama dengan jumlah mol zat terlarut sesudah 

pengenceran. Dengan kata lain jumlah mol zat terlarut sebelum pengenceran sama 

dengan jumlah mol zat terlarut sesudah pengenceran atau jumlah gram zat terlarut 

sebelum pengenceran sama dengan jumlah gram zat terlarut sesudah pengenceran. 

Rumus sederhana pengenceran sebagai berikut : 
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M1 x V1 = M2 x V2 .......................................................................................................................... (2.6) 

Dimana: 

M1 = Molaritas larutan sebelum pelarutan 

V1 = Volume larutan sebelum pelarutan 

M2 = Molaritas larutan sesudah pelarutan 

V2 = Volume larutan sesudah pelarutan 

 
2.6 Akuisisi Data 

Akuisisi data merupakan sistem yang digunakan untuk mengambil, 

mengumpulkan dan menyiapkan data yang sedang berjalan, kemudian data tersebut 

diolah lebih lanjut dalam komputer untuk keperluan tertentu (Huesin, 2010). 

Menurut (Subrata, 2008), penyaluran data dalam sistem akuisisi data dapat dilakukan 

secara seri maupun paralel dari instrumen ke komputer. Pada penyaluran data seri, 

umumnya interface yang digunakan adalah jenis RS232 atau jalur COM. Sedangkan 

pada penyaluran data paralel, interface yang digunakan adalah jenis analog to digital 

converter. Penyaluran data secara seri dilakukan bit per bit data sehingga waktu 

penyaluran lebih lama dibandingkan dengan penyaluran secara paralel yang 

dilakukan hanya dengan sekali penyaluran. Namun penyaluran paralel kurang efisien 

untuk penyaluran jarak jauh karena memerlukan jalur komunikasi yang cukup 

banyak. Oleh karena itu, penyaluran jarak jauh lebih efisien menggunakan 

penyaluran secara seri. 

Akuisisi data adalah proses perubahan data dari sensor menjadi sinyal-sinyal 

listrik yang kemudian dikonversi lebih lanjut menjadi bentuk digital untuk 

pemrosesan dan analisis oleh komputer. Sebuah sistem akuisisi data terdiri dari 

sensor, unit pemrosesan sinyal, peranti keras akuisisi data, dan unit komputer 

(Bolton, 2006). Seperti ditunjukkan pada Gambar 2.4, sistem akuisisi data 

membutuhkan piranti-piranti sensor untuk mengkonversi variabel-variabel fisik 



menjadi variabel tegangan listrik. Lingkungan analog terdiri dari tranduser dan 

pengkondisi sinyal serta kelengkapannya. Sedangkan lingkungan digital terdiri dari 

analog to digital converter (ADC) dan selanjutnya digital processing yang dilakukan 

oleh mikroprosesor atau sistem yang berbasis mikroprosesor. Konversi dari data 

analog menjadi data digital dilakukan oleh ADC (Setiawan, 2008). Pada sensor 

dengan port analog, dibutuhkan ADC untuk mengubah data analog yang didapat dari 
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sensor menjadi data digital agar data dapat diolah oleh mikrokontroler. Akurasi data 

yang didapatkan mikrokontroler dipengaruhi oleh besarnya resolusi data dari ADC 

(Nugroho, 2011). 

 

Gambar 2. 3Proses Akuisisi Data Berbasis Komputer 

Sumber: https://www.academia.edu/6467915/BAB_6_Akuisisi_Data 

 
 

2.7 Arduino UNO R3 

Arduino UNO R3 (Gambar 2.4) adalah papan pengembangan mikrokontroler 

yang berbasis chip ATmega328P. Arduino Uno memiliki 14 digital pin input/output 

(I/O), yang mana 14 pin diantaranya dapat digunakan sebagai output PWM, 6 pin 

input analog, menggunakan crystal 16 MHz antara lain pin A0 sampai A5, koneksi 

USB,jack listrik, header ICSP dan tombol reset (Budi Ary, 2016). Hal tersebut 

adalah semua yang diperlukan untuk mendukung sebuah rangkaian mikrokontroler. 

Arduino merupakan sebuah platform dari physical computing yang bersifat open 

source yang mana terdiri dari kombinasi hardware, bahasa pemrograman, dan 

Integrated Development Environment (IDE). IDE adalah sebuah software yang 

sangat berperan untuk menulis program, meng-compile menjadi kode biner dan 

mengunggahke dalam memory mikrokontroler. Spesifikasi Arduino UNO R3 adalah 

sebagai berikut: 

http://www.academia.edu/6467915/BAB_6_Akuisisi_Data


Tabel 2. 2Spesifikasi Arduino UNO R3 

Sumber: Datasheet Arduino UNO R3 
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Merupakan sensor kompatibel Arduino yang digunakan untuk mengukur 

kadar TDS (Total Dissolve Solid) pada air.TDS sendiri merupakan kadar konsentrasi 

objek solid yang terlarut dalam air. Semakin tinggi nilai TDS-nya maka semakin 

keruh airnya, begitupun sebaliknya. Semakin rendah nilai TDS nya maka semakin 

jernih pula air tersebut. Sensor ini mendukung input tegangan antara 3,3 - 5V, serta 

output tegangan analog yang dihasilkan berkisar pada 0 – 2,3V (datasheet). Sangat 

 

Mikrokontroler Atmega328 

Operasi Tegangan 5 Volt 

Input Tegangan 7-12 Volt 

Pin I/O Digital 14 

Pin Analog 6 

Arus DC tiap pin I/O 50 mA 

Arus DC ketika 3.3 V 50 mA 

Memori Flash 32 KB 

SRAM 2 Kb 

EEPROM 1 KB 

Kecepatan Clock 16 MHz 

 
 

Gambar 2. 4Arduino UNO R3 

Sumber: https://www.arduino.cc/en/Products/Counterfeit 

 
 

2.8 Sensor TDS 
 

 

 

 

 

Adapun spesifikasi 

dari SKU SEN0244 adalah: 

• Signal Transmitter Board 

Input Voltage: 3,3 ~ 5.5V 

cocok untuk aplikasi manajemen kualitas air, hidroponik, dsb. 

http://www.arduino.cc/en/Products/Counterfeit


Output Voltage: 0 ~ 2,3V 

Working Current: 3 ~ 6mA 
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TDS Measurement Range: 0 ~ 1000ppm 

TDS Measurement Accuracy: ± 10% F.S. (25 ℃) 

Module Size: 42 * 32mm 

Module Interface: PH2,0-3P 

Electrode Interface: XH2,54-2P 

• TDS probe 

Number of Needle: 2 

Total Length: 83cm 

Connection Interface: XH2,54-2P 

Colour: Black 

Other: Waterproof Probe 
 

 

Gambar 2.5Sensor TDS 

Sumber :https://www.robotshop.com/uk/gravity-analog-tds-sensor---meter- 

arduino.html 

 
2.9 Modul Bluetooth 

HC-05 Adalah sebuah modul Bluetooth SPP (Serial Port Protocol) yang 

mudah digunakan untuk komunikasi serial wireless (nirkabel) yang mengkonversi 

port serial ke Bluetooth. HC-05 menggunakan modulasi Bluetooth V2.0 + EDR 

(Enchanced Data Rate) 3 Mbps dengan memanfaatkan gelombang radio 

berfrekuensi 2,4 GHz. Modul ini dapat digunakan sebagai slave maupun master. HC- 

05 memiliki 2 mode konfigurasi, yaitu AT mode dan Communication 

mode(Splashtronic, 2012). AT mode berfungsi untuk melakukan pengaturan 

http://www.robotshop.com/uk/gravity-analog-tds-sensor---meter-
http://www.robotshop.com/uk/gravity-analog-tds-sensor---meter-


konfigurasi dari HC-05. Sedangkan Communication mode berfungsi untuk 

melakukan komunikasi Bluetooth dengan piranti lain.Untuk melakukan setting 
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perangkat Bluetooth dibutuhkan perintah-perintah AT Command dimana perintah 

tersebut akan direspon oleh perangkat Bluetooth jika modulnya tidak dalam keadaan 

terkoneksi dengan perangkat lain. (Putri, 2017) 

Dalam penggunaannya, HC-05 dapat beroperasi tanpa menggunakan driver 

khusus. Untuk berkomunikasi antar Bluetooth, minimal harus memenuhi dua kondisi 

berikut: 

1. Komunikasi harus antara master dan slave. 

2. Password harus benar (saat melakukan pairing). 

3. Jarak sinyal dari HC-05 adalah 30 meter, dengan kondisi tanpa halangan. 

Adapun spesifikasi dari HC-05 adalah: 

• Hardware : 

– Sensitivitas -80dBm (Typical) 

– Daya transmit RF sampai dengan +4dBm. 

– Operasi daya rendah 1,8V – 3,6V I/O. 

– Kontrol PIO. 

– Antarmuka UART dengan baudrate yang dapat diprogram. 

– Dengan antena terintegrasi. 

• Software : 

– Default baudrate 9600, Data bit: 8, Stop bit = 1, Parity: No Parity, 

Mendukung baudrate: 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400 dan 

460800. 

– Auto koneksi pada saat device dinyalakan (default). 

– Auto reconnect pada menit ke 30 ketika hubungan putus karena range 

koneksi. 

 
2.10 Real Time Clock(RTC) 

Real Time Clock (RTC)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. 

b. 

c. 

SCL : Serial Clock Input untuk komunikasi data I2C 

SDA : Serial Data Input/ Output untuk komunikasi data I2C 

SQW : Pin output untuk salah satu dari 4 buah frekuensi gelombang kotak (1 
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Hz, 4 kHz, 8 kHz, 32 kHz) 

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

 
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. 6RTC (Real Time Clock) Module 

Sumber: http://www.belajarduino.com/2016/08/rtc-ds3231-to-arduino.html 

 
 

2.11 Baterai 

Baterai (Battery) adalah sebuah alat yang dapat merubah energi kimia yang 

disimpannya menjadi energi Listrik yang dapat digunakan oleh suatu perangkat 

Elektronik. Dengan adanya baterai, kita tidak perlu menyambungkan kabel listrik 

untuk dapat mengaktifkan perangkat elektronik kita sehingga dapat dengan mudah 

dibawa kemana-mana. Setiap baterai terdiri dari Terminal Positif(Katoda) dan 

Terminal Negatif (Anoda) serta Elektrolit yang berfungsi sebagai penghantar. Output 

Arus Listrik dari Baterai adalah Arus Searah atau disebut juga dengan Arus DC 

(Direct Current). Pada umumnya, baterai terdiri dari 2 jenis utama yakni Baterai 

http://www.belajarduino.com/2016/08/rtc-ds3231-to-arduino.html


Primer yang hanya dapat sekali pakai (single use battery) dan Baterai Sekunder yang 

dapat diisi ulang (Rechargeable battery)(Dickson kho, 2015). 

1. Baterai Primer (Baterai Sekali Pakai/Single Use) 

Baterai Primer atau Baterai sekali pakai ini merupakan baterai yang paling 

sering ditemukan di pasaran, hampir semua toko dan Supermarket menjualnya. 

Hal ini dikarenakan penggunaannya yang luas dengan harga yang lebih 

terjangkau. Baterai jenis ini pada umumnya memberikan tegangan 1,5 Volt dan 
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terdiri dari berbagai jenis ukuran seperti AAA (sangat kecil), AA (kecil) dan C 

(medium) dan D (besar). Disamping itu, terdapat juga Baterai Primer (sekali 

pakai) yang berbentuk kotak dengan tegangan 6 Volt ataupun 9 Volt.Jenis-jenis 

Baterai yang tergolong dalam Kategori Baterai Primer (sekali pakai / Single use) 

diantaranya adalah : 

a. Baterai Zinc-Carbon (Seng-Karbon) 

Baterai Zinc-Carbon juga disering disebut dengan Baterai “Heavy Duty” 

yang sering kita jumpai di Toko-toko ataupun Supermarket. Baterai jenis ini 

terdiri dari bahan Zinc yang berfungsi sebagai Terminal Negatif dan juga 

sebagai pembungkus Baterainya. Sedangkan Terminal Positifnya adalah 

terbuat dari Karbon yang berbentuk Batang (rod). Baterai jenis Zinc-Carbon 

merupakan jenis baterai yang relatif murah dibandingkan dengan jenis 

lainnya. 

b. Baterai Alkaline (Alkali) 

Baterai Alkaline ini memiliki daya tahan yang lebih lama dengan harga 

yang lebih mahal dibanding dengan Baterai Zinc-Carbon. Elektrolit yang 

digunakannya adalah Potassium hydroxide yang merupakan Zat Alkali 

(Alkaline) sehingga namanya juga disebut dengan Baterai Alkaline. Saat ini, 

banyak Baterai yang menggunakan Alkaline sebagai Elektrolit, tetapi 

mereka menggunakan bahan aktif lainnya sebagai Elektrodanya. 

c. Baterai Lithium 

Baterai Primer Lithium menawarkan kinerja yang lebih baik dibanding 

jenis-jenis Baterai Primer (sekali pakai) lainnya. Baterai Lithium dapat 

disimpan lebih dari 10 tahun dan dapat bekerja pada suhu yang sangat 

rendah. Karena keunggulannya tersebut, Baterai jenis Lithium ini sering 

digunakan untuk aplikasi Memory Backup pada Mikrokomputer maupun 

Jam Tangan. Baterai Lithium biasanya dibuat seperti bentuk Uang Logam 



atau disebut juga dengan Baterai Koin (Coin Battery). Ada juga yang 

memanggilnya Button Cell atau Baterai Kancing. 

d. Baterai SilverOxide 

Baterai SilverOxide merupakan jenis baterai yang tergolong mahal dalam 

harganya. Hal ini dikarenakan tingginya harga Perak (Silver). Baterai 

SilverOxide dapat dibuat untuk menghasilkan Energi yang tinggi tetapi 

dengan bentuk yang relatif kecil dan ringan. Baterai jenis Silver Oxide ini 
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sering dibuat dalam dalam bentuk Baterai Koin (Coin Battery) / Baterai 

Kancing (Button Cell). Baterai jenis SilverOxide ini sering dipergunakan 

pada Jam Tangan, Kalkulator maupun aplikasi militer. 

2. Baterai Sekunder (Baterai Isi Ulang/Rechargeable) 

Baterai Sekunder adalah jenis baterai yang dapat di isi ulang atau 

RechargeableBattery. Pada prinsipnya, cara Baterai Sekunder menghasilkan 

arus listrik adalah sama dengan Baterai Primer. Hanya saja, Reaksi Kimia pada 

Baterai Sekunder ini dapat berbalik (Reversible). Pada saat Baterai digunakan 

dengan menghubungkan beban pada terminal Baterai (discharge), Elektron akan 

mengalir dari Negatif ke Positif. Sedangkan pada saat Sumber Energi Luar 

(Charger) dihubungkan ke Baterai Sekunder, elektron akan mengalir dari Positif 

ke Negatif sehingga terjadi pengisian muatan pada baterai. Jenis-jenis Baterai 

yang dapat di isi ulang (RechargeableBattery) yang sering kita temukan antara 

lain seperti Baterai Ni-Cd (Nickel-Cadmium), Ni-MH (Nickel-Metal Hydride) 

dan Li-Ion (Lithium-Ion).Jenis-jenis Baterai yang tergolong dalam Kategori 

Baterai Sekunder (Baterai Isi Ulang) diantaranya adalah : 

a. Baterai Ni-Cd (Nickel-Cadmium) 

Baterai Ni-Cd (Nickel-Cadmium) adalah jenis baterai sekunder (isi ulang) 

yang menggunakan Nickel Oxide Hydroxide dan Metallic Cadmium sebagai 

bahan Elektrolitnya. Baterai Ni-Cd memiliki kemampuan beroperasi dalam 

jangkauan suhu yang luas dan siklus daya tahan yang lama. Di satu sisi, 

Baterai Ni-Cd akan melakukan discharge sendiri (self discharge) sekitar 

30% per bulan saat tidak digunakan. Baterai Ni-Cd juga mengandung 15% 

Tosik/racun yaitu bahan Carcinogenic Cadmium yang dapat 

membahayakan kesehatan manusia dan Lingkungan Hidup. Saat ini, 

Penggunaan dan penjualan Baterai Ni-Cd (Nickel-Cadmiun) dalam 

perangkat Portabel Konsumen telah dilarang oleh EU (European Union) 



berdasarkan peraturan “Directive 2006/66/EC” atau dikenal dengan 

“Battery Directive”. 

b. Baterai Ni-MH (Nickel-Metal Hydride) 

Baterai Ni-MH (Nickel-Metal Hydride) memiliki keunggulan yang hampir 

sama dengan Ni-Cd, tetapi baterai Ni-MH mempunyai kapasitas 30% lebih 

tinggi dibandingkan dengan Baterai Ni-Cd serta tidak memiliki zat 

berbahaya Cadmium yang dapat merusak lingkungan dan kesehatan 
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manusia. Baterai Ni-MH dapat diisi ulang hingga ratusan kali sehingga 

dapat menghemat biaya dalam pembelian baterai. Baterai Ni-MH memiliki 

Self-discharge sekitar 40% setiap bulan jika tidak digunakan. Saat ini 

Baterai Ni-MH banyak digunakan dalam Kamera dan Radio Komunikasi. 

Meskipun tidak memiliki zat berbahaya Cadmium, Baterai Ni-MH tetap 

mengandung sedikit zat berbahaya yang dapat merusak kesehatan manusia 

dan Lingkungan hidup, sehingga perlu dilakukan daur ulang (recycle) dan 

tidak boleh dibuang di sembarang tempat. 

c. Baterai Li-Ion (Lithium-Ion) 

Baterai jenis Li-Ion (Lithium-Ion) merupakan jenis Baterai yang paling 

banyak digunakan pada peralatan Elektronika portabel seperti Digital 

Kamera, Handphone, Video Kamera ataupun Laptop. Baterai Li-Ion 

memiliki daya tahan siklus yang tinggi dan juga lebih ringan sekitar 30% 

serta menyediakan kapasitas yang lebih tinggi sekitar 30% jika 

dibandingkan dengan Baterai Ni-MH. Rasio Self-discharge adalah sekitar 

20% per bulan. Baterai Li-Ion lebih ramah lingkungan karena tidak 

mengandung zat berbahaya Cadmium. Sama seperti Baterai Ni-MH (Nickel- 

Metal Hydride), Meskipun tidak memiliki zat berbahaya Cadmium, Baterai 

Li-Ion tetap mengandung sedikit zat berbahaya yang dapat merusak 

kesehatan manusia dan Lingkungan hidup, sehingga perlu dilakukan daur 

ulang (recycle) dan tidak boleh dibuang di sembarang tempat. 

 
2.12 Light Emitting Diode(LED) 

Light Emitting Diode atau sering disingkat dengan LED adalah komponen 

elektronika yang dapat memancarkan cahaya monokromatik ketika diberikan 

tegangan maju. LED merupakan keluarga Dioda yang terbuat dari bahan 

semikonduktor. Warna-warna Cahaya yang dipancarkan oleh LED tergantung pada 



jenis bahan semikonduktor yang dipergunakannya. LED juga dapat memancarkan 

sinar inframerah yang tidak tampak oleh mata seperti yang sering kita jumpai pada 

Remote Control TV ataupun Remote Control perangkat elektronik lainnya. 

Bentuk LED mirip dengan sebuah bohlam (bola lampu) yang kecil dan dapat 

dipasangkan dengan mudah ke dalam berbagai perangkat elektronika. Berbeda 

dengan Lampu Pijar, LED tidak memerlukan pembakaran filamen sehingga tidak 

menimbulkan panas dalam menghasilkan cahaya.   Oleh karena itu, saat ini LED 
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(Light Emitting Diode) yang bentuknya kecil telah banyak digunakan sebagai lampu 

penerang dalam LCDTV yang mengganti lampu tube. 

LED terdiri dari sebuah chip semikonduktor yang di doping sehingga 

menciptakan junction P dan N. Yang dimaksud dengan proses doping dalam 

semikonduktor adalah proses untuk menambahkan ketidakmurnian (impurity) pada 

semikonduktor yang murni sehingga menghasilkan karakteristik kelistrikan yang 

diinginkan. Ketika LED dialiri tegangan maju atau bias forward yaitu dari Anoda (P) 

menuju ke Katoda (K), Kelebihan Elektron pada N-Type material akan berpindah ke 

wilayah yang kelebihan Hole (lubang) yaitu wilayah yang bermuatan positif (P-Type 

material). Saat Elektron berjumpa dengan Hole akan melepaskan photon dan 

memancarkan cahaya monokromatik (satu warna). LED atau Light Emitting Diode 

yang memancarkan cahaya ketika dialiri tegangan maju ini juga dapat digolongkan 

sebagai transduser yang dapat mengubah Energi Listrik menjadi Energi Cahaya. 

 

Gambar 2. 7JunctionP(Anoda) danN(Katoda) 

Sumber: https://teknikelektronika.com/pengertian-LED-light-emitting-diode-cara- 

kerja/ 

 

2.13 Liquid CrystalDisplay (LCD) 

LCD atau Liquid CrystalDisplay adalah suatu jenis media display (tampilan) 

yang menggunakan kristal cair (Liquid Crystal) untuk menghasilkan gambar yang 

terlihat. Teknologi Liquid CrystalDisplay (LCD) atau Penampil Kristal Cair sudah 



banyak digunakan pada produk-produk seperti layar laptop, layar ponsel, layar 

kalkulator, layar jam digital, layar multimeter, monitor komputer, televisi, layar 

game portabel, layar termometer digital dan produk-produk elektronik lainnya. 

Material LCD adalah lapisan dari campuran organik antara lapisan kaca bening 

dengan elektroda transparan indium oksida dalam bentuk tampilan seven-segment 

dan lapisan elektroda pada kaca belakang. (Dickson Kho, 2015) 

Ketika elektroda diaktifkan dengan medan listrik atau tegangan, molekul 
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organik yang panjang dan silindris menyesuaikan diri dengan elektroda dari segmen. 

Lapisan sandwich memiliki polarizer cahaya vertikal depan dan polarizer cahaya 

horisontal belakang yang diikuti dengan lapisan reflektor. Cahaya yang dipantulkan 

tidak dapat melewati molekul-molekul yang telah menyesuaikan diri dan segmen 

yang diaktifkan terlihat menjadi gelap dan membentuk karakter data yang ingin 

ditampilkan. 

Terdapat microcontroller yang berfungsi sebagai pengendali tampilan 

karakter LCD. Microntroller pada suatu LCD dilengkapi dengan memori dan 

register. Memori yang digunakan microcontroller internal LCD adalah Display Data 

Random Access Memory(DDRAM), DDRAM merupakan memori tempat karakter 

yang akan ditampilkan berada. Kemudian,Character Generator Random Access 

Memory(CGRAM) merupakan memori untuk menggambarkan pola sebuah karakter 

dimana bentuk dari karakter dapat diubah-ubah sesuai dengan keinginan. Setelah itu, 

Character Generator Read Only Memory(CGROM) merupakan memori untuk 

menggambarkan pola sebuah karakter dimana pola tersebut merupakan karakter 

dasar yang sudah ditentukan secara permanen oleh pabrikan pembuat LCD tersebut 

sehingga pengguna tinggal mengambilnya sesuai alamat memorinya dan tidak dapat 

merubah karakter dasar yang ada dalam CGROM.(Basith, 2017) 

Register control yang terdapat dalam suatu LCD diantaranya adalah register 

perintah, yaitu register yang berisi perintah-perintah dari mikrokontroler ke panel 

LCD pada saat proses penulisan data atau tempat status dari panel LCD   dapat 

dibaca pada saat pembacaan data. Register data yaitu register untuk menuliskan atau 

membaca data dari atau keDDRAM. Penulisan data pada register akan 

menempatkan data tersebut keDDRAM sesuai dengan alamat yang telah diatur 

sebelumnya. 



2.14 Karakteristik Pengukuran 

Dalam pengukuran, hasil yang didapatkan belum tentu sesuai dengan nilai 

yang sebenarnya. Untuk mengetahui tingkat kebenaran dari suatu hasil pengukuran 

dibutuhkan beberapa parameter sehingga pengukuran yang dilakukan dapat diketahui 

ketertelusurannya. Untuk input tetap dibutuhkan parameter akurasi, presisi, bias dan 

kesalahan. Sedangkan input berubah parameter sensitivitas, linieritas dan histerisis 

(Mikhail dan Gracie, 1981). 
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seberapa dekat hasil pengukuran atau eksperimen dengan nilai yang 

Bias adalah perbedaan harga rata-rata output alat ukur dengan harga benar 

untuk input yang sama. Bias menunjukan kecenderungan nilai pengukuran yang 

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

standar. Persamaan bias ditunjukan sebagai berikut. 

Bias =  x𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟 − x̅  ............................................................................................. (2.7) 

x̅ : Nilai rata-rata pengukuran 

Akurasi = (1 − 
Bias+ 3σ

) 100% .................................................................... (2.8) 
Xbenar 

𝑥̅̅ = 𝑖 ............................................................................................................ (2.10) 
⅀ 𝑥̅ 

𝑛 

 : Standar deviasi 

xbenar : Nilai pengukuran standar 

xi : Nilai pengukuran 

x̅ : Nilai rata-rata pengukuran 

n :Jumlah data 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

2.14.2 Akurasi 

Akurasi atau ketelitian adalah derajat kedekatan harga penunjukan alat ukur 

dengan harga penunjukan alat ukur standar yang dianggap benar. Akurasi 

mendefinisikan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

σ =  √
⅀(𝑥̅𝑖− 𝑥̅𝑟𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎)2 ............................................................................................................................................... 

(2.9) 
𝑛−1 

sebenarnya. 

xbenar : Nilai pengukuran standar 

2.14.1 Bias 
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2.14.4 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. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

3σ+Bias 
𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 = ( 

Xbenar 
) 100% .............................................................................. (2.12) 

 
 

2.14.5 Histerisis 

Histerisis adalah kurva perbandingan output dengan input untuk perubahan 

input naik dan turun. Untuk mengetahui histerisis input dari persamaan, maka eo 

dianggap nilai minimum. Sedangkan untuk mencari histeresis output atau perbedaan 

output naik dan output turun maka ei dianggap nilai minimum.Karena histerisis 

merupakan perbedaan kurva naik dan kurva turun maka persamaan histerisis dapat 

dirumuskan sebagai berikut. 

Histerisis input = ei naik – ei turun .................................................................................................................... (2.13) 

 
Histeresis output = eo naik – eo turun ....................................................................................................... (2.14) 

Presisi = (1 − 
3σ

) 100% ................................................................................ (2.11) 
X̅ 

berulang. 

alat ukur untuk memberikan hasil pengukuran yang konsisten pada pengukuran 

kelompok data pengukuran untuk input yang sama. Presisi merupakan kemampuan 

Presisi atau kebenaran atau ketepatan adalah derajat kedekatan dalam satu 

2.13.3 Presisi 
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BAB III 

RANCANG BANGUN 

 
Dalam Rancang Bangun ini akan dibahas mengenai desain dari perancangan 

prototipe alat ukur kualitas air minum isi ulang. Desain yang dimaksud meliputi 

hardware, konfigurasi alat, serta rangkaian yang ada di dalam prototipe. Selain itu, 

dijelaskan juga prosedur yang menunjang keberhasilan prototipe alat ukur kualitas 

air yaitu prosedur kalibrasi sensor TDS serta prosedur pengujian keseluruhan alat. 

 
3.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Pusat Pengembangan Sumber Daya 

Kemetrologian (PPSDK). Tempat penelitian berlokasi di Cihanjuang, Kabupaten 

Bandung Barat. 

 
3.2 Desain Prototipe Alat Ukur Kualitas Air 

 

 

 

 

 

 

 

Sensor TDS 
 

Baterai (didalam 

prototipe) 

 

 

 
Prototipe alat ukur kualitas air minum isi ulang 

 

 

 
Wadah pengujian 

air minum isi ulang 

 

Gambar 3. 1Skema Pengujian Kualitas Air 

 
 

Gambar 3.1 adalah skema pengujian kualitas air minum isi ulang yang telah 

direncanakan. Prototipe ini dapat berjalan dengan adanya supply dari jala-jala listrik 

maupunbaterai apabila tidak terdapat jala-jala listrik di sekitar tempat pengujian. 

Kualitas air yang dibahas adalah kualitas air minum isi ulang yang beredar di 

sekitar Cimahidengan batasan parameter kualitas yaitu tingkat konsentrasi jumlah 

padatan terlarut, dan daya hantar listrik. Prototipe alat ukur kualitas air minum isi 

ulang ini terdiri dari power supply, Arduino UNO dan jumper. Pembuatan prototipe 

alat ukur kualitas air ini menggunakan sensor TDS. Sensor TDS digunakan sebagai 
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LED 

BATERAI 

9V 

MODUL 

BLUETOOTH 

SENSOR 

TDS 

 
ARDUINO 

UNO 

 
SMART 

PHONE 

ANDROID 

 
LCD 20X4 

MODUL 

RTC 

TOMBOL 

ON/OFF 

sensor yang akan mendeteksi total jumlah padatan terlarut, dan daya hantar listrik 

dari air. Nilai hasil pengukuran kekeruhan dan suhu tersebut akan ditampilkan 

melalui LCDDisplay 20x4. 

Adapun rancangan dari prototipe alat ukur kualitas air minum ini dijelaskan 

pada Gambar 3.2 dan Gambar 3.3 yang mana terdapat tombol switch on/off untuk 

mengaktifkan prototipe, LCDDisplayuntuk menampilkan besaran yang diukur secara 

langsung, 3 lampu LED sebagai indikator tingkat keamanan kualitas dari air minum 

dalam bentuk cahaya, konektor sensor untuk menyambungkan kabel sensor serta 

port USB jika dibutuhkan programming ulang ataupun untuk power bank jika 

dibutuhkan apabila tidak terdapat jala jala listrik dekat penampungan air 

Prototipeini juga dilengkapi dengan Modul Bluetooth. Modul Bluetooth akan 

digunakan untuk mengambil data hasil pengukuran tanpa perlu terkoneksi dengan 

jaringan internet, namun memerlukan perangkat keras lain berupa Handphone 

maupun komputer untuk melihat data hasil pengujian tersebut. 

 

Gambar 3. 2Diagram Blok Rancangan Prototipe Alat ukur Kualitas Air 
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Gambar 3. 3Rancangan Prototipe Alat Ukur Kualitas Air 

 
 

Beberapa komponen tambahan juga ditambahkan pada prototipealat ukur 

kualitas air minum isi ulang antara lain LCDDisplay, LED indikator, dan 

on/offbutton. LCDDisplay digunakan sebagai monitor angka nilai parameter yang 

dapat dilihat secara langsung. LED digunakan sebagai indikator tingkat kualitas air 

dengan menggunakan 3 LED dengan warna berbeda yaitu merah, kuning dan hijau 

sebagai indikator. Merah sebagian indikator kualitas air minum sangat buruk atau 

tidak layak dikonsumsi, kuning adalah indikator kualitas air minum yang layak 

dikonsumsi , dan hijau adalah indikator kualitas air minum yang sangat baik untuk 

dikonsumsi menurut Permenkes Republik Indonesia nomor 492 T.ahun 2010 . 

Sumber daya atau supply untuk prototipealat ukur kualitas air ini adalah catu daya 

dari baterai 9V. 

 
3.3 Alat dan Perlengkapan Penelitian 

Alat dan perlengkapan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari objek 

ukur, komponen penyusun prototipe serta alat dan perlengkapan pengenceran larutan 

standar. Objek ukur yang dimaksud adalah larutan standar, sampel mata air dari 

Kolam Renang Ciawitali dansampel air minum isi ulang yang di dapat dari depot 

“N” yang merupakan salah satu distributor air minum isi ulang yang menggunakan 

mata air dari Kolam Renang Ciawitali. Komponen penyusun prototipe terdiri dari 

 

 

 

 

 
Baterai 

9V 



Sensor TDS beserta modul dan kabel penghubung ke Arduino Uno, Kabel Jumper, 

LCD 20x4 beserta I2C, Real Time Clock (RTC), Modul MicroSD, Arduino Uno, 

Modul Bluetooth, Smartphone dan Baterai 9V. Adapun alat dan perlengkapan 

pengenceran larutan mencakup gelas kimia, gelas ukur, pipet ukur, aquades, corong, 

labu ukur dan timbangan elektronik. Fungsi dari alat dan perlengkapan tersebut dapat 

dilihat pada Tabel 3.1 di bawah ini. 
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Tabel 3. 1Fungsi dari Alat dan Perlengkapan 
 

No. Komponen Fungsi 

1 Sensor TDS beserta modul dan 

kabel penghubung ke arduino 

Mendeteksi jumlah padatan terlarut 

dalam air lalu memproses sinyal 

analog untuk kemudian dikirim ke 

Arduino Uno 

2 Kabel Jumper Penghubung antar komponen 

3 LCD 20x4 beserta I2C Menampilkan data dalam 

4 Real Time Clock (RTC) Pewaktuan digital 

5 Arduino Uno Pengontrol sistem kerja rangkaian 

6 Breadboard Papan rangkaian elektronik 

tambahan 

7 Modul Bluetooth Media penghubung Arduino dengan 

Android 

8 Smartphone Alat untuk menjalankan aplikasi 

Android yang terhubung dengan 

Arduino dengan media Bluetooth 

9 Baterai 9V Penyuplai Tegangan 

 
3.4 Bahan Penelitian 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah aquades, larutan standar 

TDS dan larutan standar konduktivitas. Aquades digunakan sebagai bahan pengencer 

larutan-larutan standar untuk dijadikan larutan baru dengan berbagai titik standar. 

Larutan standar TDS digunakan sebagai standar utama dalam penelitian ini karena 

sensor yang digunakan merupakan sensor TDS kemudian larutan standar 

konduktivitas digunakan sebagai standar larutan berikutnya untuk mengecek hasil 

konversi yang dilakukan terhadap besaran TDS menjadi besaran konduktivitas. 



3.5 Tahapan Penelitian 

Dalam melaksanakan penelitian ini terdapat enam tahapan kerja yang 

dilakukan. Keenam tahapan tersebut antara lain studi literatur, penentuan spesifikasi 

rancangan, perancangan perangkat keras, perancangan perangkat lunak, pembuatan 

alat dan pengujian alat. 
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3.6 Rangkaian Sensor TDS 

Sensor TDS yang digunakan pada prototipe ini adalah sensor jenis DFRobot 

tipe SEN0244. Sensor ini memiliki adapter modul yang berfungsi mengatur keluaran 

sensor berupa analog atau digital sesuai kebutuhan. Pada prototipe ini, 

TDSadaptermodule mengatur keluaran sensor menjadi analog agar nilai berupa 

tegangan dapat dikonversikan menjadi satuan parameter yang diperlukan.Adapun 

sensor TDS ini memiliki 3 kabel yaitu kabel Vcc, ground, dan Vout. Ketiga kabel 

tersebut dihubungkan ke arduino yang mana kabel Vcc ke pin sumber tegangan 3,3V 

sampai 5V, kabel ground ke pin GND, dan kabel Vout ke pin A1. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3. 4Rangkaian Sensor TDS 

 
 

3.7 Rangkaian Akuisisi Data 

3.7.1 Modul Bluetooth 

 

Bluetooth adalah protokol komunikasi nirkabel yang bekerja pada frekuensi 

radio 2,4 GHz untuk pertukaran data pada perangkat bergerak seperti pada laptop 

dan Handphone. Salah satu modul Bluetooth adalah tipe HC-05, modul ini 



merupakan modul yang dapat menjadi slave ataupun master dibuktikan dengan 

kemampuan memberi notifikasi untuk melakukan penambatan ke perangkat lain 

maupun perangkat lain yang melakukan penambatan ke modul Bluetooth HC-05. 

Pada gambar berikut ini adalah gambar modul Bluetooth yang dikoneksikan dengan 

Arduino Uno menggunakan kabel jumper. 
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Pin-pin tersebut dihubungkan menggunakan jumper ke Arduino Uno dengan 

konfigurasi pin TX dipasangkan ke pin D0, RX dipasangkan ke pin D1, VCC 

dipasangkan ke pin 5V dan GND dipasangkan ke pin GND. Sedangkan pin STATE 

dan EN (Key) tidak dihubungkan ke pin manapun dikarenakan pin-pin tersebut 

digunakan untuk pengaturan manual modul Bluetooth. 

 
 

 
 

Gambar 3. 5Modul Bluetooth yang dikoneksikan dengan Arduino Uno 

Sumber: https://www.nyebarilmu.com/tutorial-arduino-module-Bluetooth-hc-05/ 
 

 

Adapun fungsi dari pin yang terdapat pada modul Bluetooth antara lain: 

1. EN : mengaktifkan mode AT Command Setup 

2. VCC : input tegangan 

3. GND : berfungsi sebagai ground 

4. TX : mengirimkan data dari modul ke perangkat lain 

5. RX : menerima data yang dikirim ke modul Bluetooth 

6. STATE : memberikan informasi terhubungnya 

https://www.nyebarilmu.com/tutorial-arduino-module-bluetooth-hc-05/


3.8 Rangkaian Indikator 

3.8.1 Light Emitting Diode(LED) 

Pada prototipe menggunakan tiga buah LED dengan masing-masing 

berwarna merah, kuning, dan hijau. Kaki LED Anoda (+) dihubungkan ke pin D5, 

D3, serta D2 sedangkan kaki LED Katoda (-) dihubungkan ke GND. Sebelum pin 
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analog D5, D3, dan D2 dihubungkan ke LED, diperlukan resistor sebesar 330Ω agar 

LED tidak mengalami over heating dan arus yang masuk ke LED tidak terlalu besar 

sehingga menyebabkan LED akan rusak. LED berfungsi sebagai indikator kualitas 

air minum yang nantinya ketika nilai parameter sudah diatas batas yang ditentukan, 

LED merah akan aktif, ketika nilai kekeruhan berada di rentang parameter yang 

sudah di tentukanLED kuning akan aktif sedangkan ketika nilai kekeruhan berada di 

rentang yang sudah ditentukan LED hijau akan aktif. 

 
3.8.2 Liquid Cristal Display (LCD) 

 

Display elektronik adalah salah satu komponen elektronika yang berfungsi 

sebagai tampilan suatu data, baik karakter, huruf ataupun grafik. LCD 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 

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

grafik.Berikut di bawah ini merupakan gambar rangkaian LCD yang dihubungkan 

dengan Arduino Uno. 

 

Gambar 3. 6Tampak depan rangkaianLCDdisplay dengan Arduino Uno 

Sumber: http://www.belajarduino.com/2016/06/how-to-connect-1602-2004-iic-i2c- 

lcd-to.html 

http://www.belajarduino.com/2016/06/how-to-connect-1602-2004-iic-i2c-
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Gambar 3. 7Tampak belakang rangkaianLCDdisplay dengan Arduino Uno 

Sumber:https://www.cronyos.com/cara-menggunakan-LCD-12c-iic-dengan-arduino/ 

 
 

Seluruh pin I2C yang terhubung ke LCD display dihubungkan ke Arduino 

Uno menggunakan jumper. Adapun pin yang digunakan yaitu tegangan 5Volt yang 

dihubungkan ke kaki VCC, pin GND dihubungkan dengan kaki GND, pin A4 

dihubungkan dengan kaki SDA dan pin A5 dihubungka dengan kaki SCL. 

 
3.9 Prosedur Pengujian Alat 

3.9.1 Prosedur Pengenceran Larutan Standar Total Padatan Terlarutdan 

Larutan Standar Daya Hantar Listrik. 

Pengenceran larutan standar total padatan terlarut dan daya hantar 

listrikdilakukan untuk mendapatkan beberapa titik sampel standar yang nantinya 

akan digunakan sebagai media kalibrasi sensor TDS. Larutan standar yang 

digunakan adalah larutan standar yang sudah terkalibrasi dengan merk Maxlab 

sebesar 6440 ppm, dan 5446µS/cm sebanyak 200 mlyang akan diencerkan menjadi 

titik titik pengujian kalibrasi. Adapun prosedur pengenceran larutan standar tersebut 

adalah sebagai berikut: 

1. Larutan standar disiapkansebanyak 200 ml, aquades, pipet ukur, labu 

ukur 100 ml, gelas ukur 50 ml, gelas kimia 250 ml, corong, dan wadah / 

toples. 

2. Titik sampel yang ingin didapatkan ditentukan menggunakan 

perhitungan pengenceran larutan standar total padatan terlarut dan daya 

hantar listrik. 

3. Larutan standar total padatan terlarut dan daya hantar listrik diambil 

menggunakan pipet ukur sesuai dengan perhitungan dan dimasukkan ke 

dalam labu ukur. 

https://www.cronyos.com/cara-menggunakan-lcd-12c-iic-dengan-arduino/
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4. Aquades ditambahkan ke labu ukur hingga mencapai garis meniscus. 

5. Permukaan di sekitar bibir labu ukur dibersihkan dengan tisu agar cairan 

yang ada di labu ukur tepat. 

6. Labu ukur ditutup dan dikocok agar larutan tercampur dengan rata. 

7. Larutan disimpan di dalam toples yang dapat ditutup dengan rapat agar 

tidak terkontaminasi. 

 
3.9.2 Prosedur Pengujian Kalibrasi Sensor TDS Alat Ukur Kualitas Air 

Minum 

Pengujian kalibrasi alat ukur ini dilakukan untuk mengetahui nilai ppm, dan 

mikroSiemens pada standar larutan yang telah dibuat. Kalibrasi dilakukan untuk 

membandingkan alat ukur uji (sensor TDS) dengan larutan standar yang sudah 

dibuat. Prinsipnya adalah membandingkan nilai tegangan keluaran sensor terhadap 

nilai ppm, mikroSiemens, larutan untuk mendapatkan kurva kalibrasi yang dapat 

dimasukkan ke dalam program Arduino. Adapun prosedur kalibrasinya sebagai 

berikut : 

1. Prototipe alat ukur kualitas air, sensor TDS, larutan aquades dan larutan 

standar disiapkan. 

2. Kabel USB Arduino disambungkan ke komputer. 

3. Software Arduino dibukapada komputer dan programdi-upload. 

4. Sensor TDSdimasukkan pada larutan standar yang telah disiapkan. 

5. Pembacaan keluaran sensor dilakukan berupa tegangan dalam orde 

Volt(V) dan satuan parameter diperlukan yang dapat dilihat pada serial 

monitor.Dilanjutkan dengan beberapa titik larutan standar kekeruhan 

yang telah disediakan 

6. Pembacaan keluaran sensor dilakukan kembali dengan urutan terbalik 

guna mendapatkan hasil pengukuran turun dan mendapatkan grafik 

histeresis. 

7. Data diplot ke grafik dengan sumbu x standar uji dari masing-masing 

parameter dan sumbu y nilai output keluaran berupa Volt (V) atau 

output uji sesuai parameter yang diuji untuk mendapatkan hubungan 

persamaan garis. Grafik yang didapatkan di analisa untuk mencari 

karakteristik pengukurannya 
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Prosedur kalibrasi sensor kekeruhan tersebut dapat diringkas dan 

ditunjukkan pada flowchart Gambar 3.8. 

 

Gambar 3. 8Flowchart Prosedur Kalibrasi Sensor TDS 
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3.9.3 Prosedur Pengujian Keseluruhan Alat Ukur Kualitas Air Minum 

 
Pengujian keseluruhan alat ukur kualitas air ini dilakukan di Lab Meter kadar 

Air (MKA) PPSDK dengan menggunakan sample dari mata air dari Kolam Renang 

Ciawitali dan sampel air minum isi ulang yang di dapat dari depot “N” yang 

merupakan salah satu distributor air minum isi ulang yang menggunakan mata air 

dari Kolam Renang Ciawitali sebagai sumber airnya. Prototipe alat ukur akan 

digunakan untuk menguji kualitas air dari dari sampel yang sudah ditentukan dan 

hasil pengujian tersebut akan dianalisisuntuk membandingkan kualitas air sebelum di 

filter oleh depot air minum “N” dan sesudah difilter, hasil analisi tersebut juga 

digunakan untuk membuktikan kebenaran dari sertifikat yang dimiliki oleh depot 

“N”. Adapun prosedur pengujiannya adalah sebagai berikut : 

1. Sensor TDS dihubungkan ke konektor prototipe alat ukur kualitas air. 

2. Sensor TDS dicelupkan ke dalam wadah pengujian air. 

3. Baterai dipasang kedalam prototipe dan tekan tombol switch ON 

4. Prototipe alat ukur kualitas air siap digunakan. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
 

Pada bab ini akan dibahas mengenai seluruh data yang didapat dari proses 

pembuatan alat ukur, pengenceran larutan, kalibrasi serta pengujian lapangan dari 

prototipe alat ukur kualitas air minum yang telah dibuat. 

 
4.1 Data Perhitungan Pengenceran Larutan Standar 

4.1.1 Perhitungan Pengenceran Larutan Standar Jumlah Padatan Terlarut 

 
Larutan standar dengan jumlah zat padat terlarut 6440 ppm akan diencerkan 

menjadi larutan standar dengan jumlah zat padat terlarut 80,5 ppm, 161 ppm, 322 

ppm, 644 ppm dan 966 ppm menggunakan aquades. Perhitungan pengenceran 

menggunakan rumus pengenceran yang terdapat pada Sub Bab 2.4. Dari rumus 

tersebut diperoleh besaran volume yang dibutuhkan dari larutan standar 6440 ppm 

untuk kemudian dijadikan larutan dengan jumlah padatan terlarut yang diinginkan 

dalam volume 100 ml. 

Dalam pengenceran larutan standar untuk mendapatkan larutan standar baru 80,5 

ppm, dibutuhkan volume larutan standar 6440 ppm sebesar: 

6440 ppm × V80,5 = 80,5 ppm × 100 ml 

V80,5 =
80,5 ppm × 100 ml 

6440 ppm 

V80,5 = 1,25 ml 

Dalam pengenceran larutan standar untuk mendapatkan larutan standar baru 161 

ppm, dibutuhkan volume larutan standar 6440 ppm sebesar: 

6440 ppm × V161 = 161 ppm × 100 ml 

161 ppm × 100 ml
V161

 

6440 ppm 

V161 = 2,5 ml 

Dalam pengenceran larutan standar untuk mendapatkan larutan standar baru 322 

ppm, dibutuhkan volume larutan standar 6440 ppm sebesar: 

6440 ppm × V322 = 322 ppm × 100 ml 

322 ppm × 100 ml 
V322= 

6440 ppm 

V322 = 5 ml 



Dalam pengenceran larutan standar untuk mendapatkan larutan standar baru 644 
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ppm, dibutuhkan volume larutan standar 6440 ppm sebesar: 

6440 ppm × V644 = 644 ppm × 100 ml 

644 ppm × 100 ml 
V644= 

6440 ppm 

V644 = 10 ml 

Dalam pengenceran larutan standar untuk mendapatkan larutan standar baru 966 

ppm, dibutuhkan volume larutan standar 6440 ppm sebesar: 

6440 ppm × V966 = 966 ppm × 100 ml 

966 ppm × 100 ml 
V966= 

6440 ppm 

V966 = 15 ml 

 
 

Setelah volume larutan standar 6440 ppm yang dibutuhkan untuk 

mendapatkan larutan baru dihitung, maka volume aquades yang dibutuhkan untuk 

masing-masing besaran larutan baru dihitung dengan cara mengurangi volume 

larutan yang diinginkan dengan volume larutan standar 6440 ppm yang dibutuhkan. 

Dalam pembuatan sampel standar jumlah padatan terlarut ini volume yang 

diinginkan adalah 100 ml, maka volume aquades yang digunakan dapat dihitung 

dengan cara 100 ml – volume larutan standar 6440 ppm yang dibutuhkan untuk 

setiap besaran. Hasil perhitungan pengenceran untuk keseluruhan larutan dirangkum 

pada Tabel 4.1. 

 
Tabel 4. 1Hasil Perhitungan Volume Sampel Larutan StandarTDS (ppm) 

 

Larutan standar hasil 

pengenceran dalam 100 ml 

(M2) 

Volume Larutan 

Standar 6440 ppm 

(V1) 

Volume 

Aquades 

(V2) 

80,5 ppm 1,25 ml 98,75 ml 

161 ppm 2,5 ml 97,5 ml 

322 ppm 5 ml 95 ml 

644 ppm 10 ml 90 ml 

966 ppm 15 ml 85 ml 



4.1.2 Perhitungan Pengenceran Larutan Standar Daya Hantar Listrik 
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Larutan standar dengan daya hantar listrik sebesar5446µS/cm akan 

diencerkan menjadi larutan standar 161µS/cm, 322µS/cm, 644µS/cm, 1288µS/cm, 

dan 1932µS/cmdengan menggunakan aquades. Perhitungan pengenceran dapat 

dihitung menggunakan rumus pengenceran yang terdapat pada Sub Bab 2.4. Dari 

rumus tersebut diperoleh besaran volume yang dibutuhkan dari larutan standar 

5446µS/cm untuk kemudian dijadikan larutan dengan jumlah padatan terlarut yang 

diinginkan dalam jumlah 100 ml. 

Dalam pengenceran larutan standar untuk mendapatkan larutan standar baru 

161µS/cm, dibutuhkan volume larutan standar 5446µS/cmsebesar: 

5446µS/cm× V161= 161µS/cm× 100 ml 

161µS/cm × 100 ml 
V161= 

5446µS/cm 

V161 = 3,0 ml (pembulatan dari 2,95 ml) 

Dalam pengenceran larutan standar untuk mendapatkan larutan standar baru 

322µS/cm, dibutuhkan volume larutan standar5446µS/cmsebesar: 

5446µS/cm× V322= 322µS/cm× 100 ml 

V322 =
322µS/cm × 100 ml 

5446µS/cm 

V322 = 5,9 ml 

Dalam pengenceran larutan standar untuk mendapatkan larutan standar baru 

644µS/cm, dibutuhkan volume larutan standar5446µS/cmsebesar: 

5446µS/cm× V644 = 644µS/cm× 100 ml 

V644 =
644µS/cm× 100 ml 

5446µS/cm 

V644= 11,8 ml 

Dalam pengenceran larutan standar untuk mendapatkan larutan standar baru 

1288µS/cm, dibutuhkan volume larutan standar5446µS/cmsebesar: 

5446µS/cm× V1288 = 1288µS/cm× 100 ml 

V1288=
1288µS/cm × 100 ml 

5446µS/cm 

V1288= 23,7 ml 

Dalam pengenceran larutan standar untuk mendapatkan larutan standar baru 

1932µS/cm, dibutuhkan volume larutan standar 5446µS/cmsebesar: 
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5446µS/cm× V1932= 1932µS/cm× 100 ml 

V1932=
1932µS/cm × 100 ml 

5446µS/cm 

V1932= 35,5 ml 

 
 

Setelah volume larutan standar 5446µS/cm yang diencerkan untuk 

mendapatkan larutan baru dihitung, volume aquades yang dibutuhkan untuk masing- 

masing besaran larutan dihitung dengan cara mengurangi volume larutan yang 

diinginkan dengan volume larutan standar 5446µS/cmyang dibutuhkan. Dalam 

pembuatan sampel standar jumlah padatan terlarut ini volume yang diinginkan 

adalah 100 ml, maka volume aquades yang digunakan dapat dihitung dengan cara 

100 ml – volume larutan standar5446µS/cmyang dibutuhkan untuk setiap besaran. 

Hasil perhitungan dirangkum pada Tabel 4.2. 

 
Tabel 4. 2Hasil Perhitungan Volume Sampel Larutan StandarKonduktivitas (µS/cm) 

 

Larutan standar hasil 

pengenceran dalam 100 ml 

(M2) 

Volume Larutan 

Standar 

5446 µS/cm(V1) 

Volume 

Aquades 

(V2) 

161µS/cm 3ml 97,0 ml 

322µS/cm 5,9 ml 94,1 ml 

644µS/cm 11,8 ml 88,2 ml 

1288µS/cm 23,7 ml 76,3 ml 

1932µS/cm 35,5 ml 64,5 ml 

 
4.2 Hasil Pengujian Kalibrasi Sensor 

4.2.1 Hasil Pengujian Kalibrasi Parameter Jumlah Padatan Terlarut 

 

Dalam pengujian kalibrasi sensor TDS dengan parameter jumlah 

padatan terlarut dalam satuan ppm dilakukan pengambilan data pada 5 titik 

jumlah padatan terlarut dalam rentang 80,5 – 966 ppm. Pengujian dilakukan 

dengan cara pengukuran naik dan pengukuran turun. Pengambilan data 

dilakukan secara kontinu dengan mengambil sebanyak 30 data yang 

kemudian dirata-rata dan dirangkum pada Tabel 4.3 
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Grafik Tegangan terhadap Larutan TDS Standar 
Pengukuran Naik 
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Tabel 4. 3Nilai Keluaran Sensor TDS dalam Bentuk Tegangan terhadap Masukan 

Larutan TDS Standar (ppm) 

Input TDS 

Standar 

(ppm) 

 
n 

Output Rata-Rata (V) 

Naik Turun 

80,5 30 0,24 0,23 

161 30 0,46 0,45 

322 30 0,89 0,87 

644 30 1,64 1,64 

966 30 2,09 2,09 

 
Berdasarkan hasil pengujian karakteristik alat ukur, tegangan keluaran sensor 

dari alat ukur mengalami kenaikan nilai apabila input nilai standar yang diuji 

semakinbesar. Hubungan dari input TDS Standar dengan tegangan keluaran sensor 

pada kondisi pengukuran naik dan turun dapat dilihat pada Gambar 4.1 dan 4.2. 
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Gambar 4. 1Grafik Hubungan Pengukuran Naik Tegangan Keluaran dan Larutan 

Standar TDS 
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Grafik Tegangan terhadap Larutan TDS Standar 
Pengukuran Turun 
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Gambar 4. 2Grafik Hubungan Pengukuran Turun Tegangan Keluaran dan Larutan 

Standar TDS 

 
Berdasarkan kedua gambar tersebut hubungan antara tegangan keluaran dan 

standar TDS adalah dalam bentuk persamaan polinomial orde 3 yaitu y = -1E-09x3 + 

5E-07x2 + 0.0026x + 0.0279 pada Pengukuran Naik (Gambar 4.1) dan y = -1E-09x3 

+ 6E-07x2 + 0.0025x + 0.0269 pada Pengukuran Turun (Gambar 4.2). Hubungan 

polinomial tersebut didapatkan dari source codeyang terdapat pada lampiran. 

Kedua gambar tersebut menghasilkan nilai R2 mendekati 1 atau terdapat 

hubungan yang sebanding antara nilai masukan dan keluaran. Pada Gambar 4.1 

keluaran tegangan sensor semakin meningkat dengan kenaikan input TDS dari 

larutan standar TDS yang diukur atau dalam keadaan pengukuran naik. Begitu juga 

pada Gambar 4.2, pada keadaan pengukuran turun, penurunan input TDS dari larutan 

standar TDS yang diukur menyebabkan penurunan tegangan keluaran sensor. 

Selanjutnya dengan memperhatikan nilai koefisien determinasinya (R2) yang 

mendekati nilai satu, yaitu R2 = 0,9998 untuk pengukuran naik dan R2 = 0,9999untuk 

pengukuran turun, maka sensor yang digunakan dapat menghasilkan tegangan 

keluaran yang cukup sebanding dengan masukan TDS dari larutan yang diukur pada 

semua kondisi, baik kondisi pengukuran naik maupun turun. 

Setelah diketahuikoefisien determinasi tegangan keluaran sensor terhadap 

input TDS dari sensor yang digunakan cukup baik, maka berikutnya adalah 

pengujian keluaran TDS hasil pengolahan sinyal sensor oleh mikrokontroler 

terhadap masukan TDS dari larutan standar TDS yang diukur. Hasil pengukuran 
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tersebut untuk larutan standar TDS dengan konsentrasi 80,5 ppm hingga 644 ppm 

dengan jumlah pengukuran (n) sebanyak 30 kali pada kondisi pengukuran naik dan 

turun ditunjukan pada Tabel 4.4. 

 
Tabel 4. 4Nilai Keluaran Pengukuran Naik Sensor TDS Standar (ppm) 

 

Input TDS 

Standar (ppm) 
n 

Output Rata-rata (ppm) 

Naik Turun 

80,5 30 94,31 94,31 

161 30 179,71 177,01 

322 30 319,86 319,86 

644 30 653,68 653,68 

966 30 949,82 946,16 

 
Agar kecenderungan datanya dapat lebih diamati, data keluaran TDS sebagai 

sumbu y diplot terhadap masukan TDS sebagai sumbu x dan hasilnya ditunjukan 

pada Gambar 4.3-4.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4. 3Grafik Hubungan Pengukuran Naik Output Display dan Larutan Standar 

TDS 
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Hasil Pengukuran Larutan TDS Standar 
Pengukuran Turun 
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Gambar 4. 4Grafik Hubungan Pengukuran Turun Output Display dan Larutan 

Standar TDS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 4. 5Grafik Histeresis Pengukuran TDS 

 
 

Gambar 4.3 merupakan hasil pengukuran naik dari larutan TDS standar yang 

menunjukan hubungan linear dengan nilai R2 mendekati satu (R2 = 0,9994), dimana 

kenaikan masukan TDS menyebabkan kenaikan keluaran TDS hasil pengukuran 

prototipe. Gambar 4.4 merupakan pengukuran turun dari larutan TDS sandar yang 

juga menunjukan hubungan linear (R2 = 0,9994), dimana penurunan masukan TDS 

dari larutan TDS menyebabkan penurunan keluaran TDS dari hasil pengukuran 

prototipe. Selanjutnya dengan menggabungkan hasil pengukuran naik dan 

pengukuran turun, dengan hasil pengukuran yang cukup berdekatan, maka 

persamaan garis dari kedua pengukuran saling berhimpit seperti ditunjukan pada 

9994 R² = 0, 

0,9994 R² = 
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Gambar 4.5. Gambar 4.5 juga menunjukan keluaran TDS dari prototipe cukup 

konsisten untuk semua kondisi pengukuran, baik pengukuran naik maupun 

pengukuran turun.  

 

Dari hasil data yang diperoleh pada Tabel 4.4, maka dapatdihitung besar bias, 

akurasi, presisi, kesalahan/error, sensitivitas, dan histeresis dengan menggunakan 

rumus pada Subbab 2.12. Hasil perhitungannya dirangkum pada Tabel 4.5 hingga 

Tabel 4.7. 

 

Tabel 4. 5Karakteristik Pengukuran Naik TDS 
 

Pengukuran Naik 

Titik Uji 

(ppm) 

Bias 

(ppm) 

STD 

(ppm) 

Akurasi 

(%) 

Presisi 

(%) 

Kesalahan 

/ Error 

(%) 

80,5 13,81 4,34E-14 82,85 100 17,15 

161 18,71 0 88,38 100 11,62 

322 -2,24 1,73E-13 99,30 100 0,7 

644 9,58 2,31E-13 98,51 100 1,49 

966 -16,18 2,31E-13 98,33 100 1,67 

 
Tabel 4. 6Karakteristik Pengukuran Turun TDS 

 

Pengukuran Turun 

Titik Uji 

(ppm) 

Bias 

(ppm) 

STD 

(ppm) 

Akurasi 

(%) 

Presisi 

(%) 

Kesalahan 

/ Error 

(%) 

80,5 13,81 4,34E-14 82,85 100 17,15 

161 16,01 8,72E-1 88,43 98,52 11,57 

322 -2,24 1,73E-13 99,30 100 0,7 

644 9,58 2,31E-13 98,51 100 1,49 

966 -19,94 3,47E-13 97,94 100 2,06 
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Tabel 4. 7ErrorKeseluruhan dan Histeresis Output TDS 
 

Titik Uji 

(ppm) 

Error Keseluruhan 

(%) 

Histeresis 

Output(ppm) 

80,5 17,15 0 

161 11,59 2,70 

322 0,70 0 

644 1,49 0 

966 1,87 3,76 

 
Bias pengukuran naik dan turun TDS ini dapat dilihat pada Tabel 4.5 dan 4.6, 

hampir setiap titik uji pengukuran memiliki bias positif yang artinyahasil rata-rata 

output pengujian memiliki kecenderungan nilai pengukuran yang lebih 

besardibandingkan dengan uji standar input. Namun pada titik uji 322 ppm dan 966 

ppm keduanya memiliki bias negatif yaitu -2,24 dan -18,06 (rata-rata dari bias 

pengukuran naik dan turun) yang berarti hasil rata-rata output pengujian memiliki 

kecenderungan nilai pengukuran yang lebih kecil dibandingkan dengan uji standar 

input. 

Akurasi pengukuran naik dan turun TDS ini dapat dibilang baik karena 

memiliki nilai akurasi yang lebih besar sama dengan 82,85%. Titik uji yang memiliki 

akurasi terbaik adalah pada titik 322 ppm yaitu sebesar 99,30%. Rata-rata akurasi 

dari pengukuran naik dan turun TDS untuk setiap titik secara berurutan adalah 

82,85%, 88,41%, 99,30%, 98,51%, dan 98,13%. Sementara rata-rata akurasi 

keseluruhan pengukuran adalah 93,44% yang artinya penunjukkan alat ukur sudah 

mendekati harga nilai yang sebenarnya. 

Presisi pada pengukuran naik TDS ini memiliki ketepatan yang sangat bagus 

yaitu 100% untuk setiap titik uji, dan presisi pada pengukuran turun TDS ini hampir 

seluruhnya memiliki nilai ketepatan 100%, kecuali pada titik 161 ppm yang memiliki 

nilai ketepatan sebesar 98,52%. Namun secara keseluruhan alat ini sudah memiliki 

presisi yang sangat baik yaitu sebesar 99,85% yang berarti alat ini memiliki 

konsistensi pengukuran ulang yang sangat baik. 

Pada titik 80,5ppm didapatkan rata-rata error pembacaan TDS sebesar 

17,15%, pada titik 161ppm rata-rataerrornya  adalah 11,59%, titik 322ppm rata- 



rataerrornya adalah 0,70%, titik 644ppm rata-rata errornya adalah 1,49% dan titik 

966ppm dengan rata-rata error1,87%.Secara keseluruhan rata-rata error dari 

pengukuran naik adalah 5,58%, rata-rata error pengukuran turun adalah 5,49%, dan 

rata-rata error dari pengukuran keseluruhan adalah 5,53%.Berdasarkan pada Tabel 

4.7,error pada setiap input standar berbeda, error yang paling kecil didapat pada titik 

322 ppm yang merupakan titik tengah dan error terbesar didapatkan pada titik 80,5 

ppm atau pada titik terendah. Dari Tabel 4.7 ini dapat disimpulkan bahwa daerah 
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operasional terbaik dari prototipe ini berada pada range titik 322 ppm hingga 966 

ppm karena memiliki error yang tergolong kecil yaitu 0,70% hingga 1,87%. Error 

yang sangat besar terjadi pada titik range dibawah 322 ppm (hingga 17,15%) karena 

disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya akibat kualitas sensor yang kurang 

baik, kondisi pengukuran yang kurang stabil terutama pada keadaan suhu yang 

kurang stabil, keakuratan larutan standar yang dibuat, dan kesalahan lain yang tidak 

dapat terdeteksi. 

Histeresis output pengukuran dari pengukuran naik dan turun dapat dilihat 

padaTabel 4.7. Untuk titik uji 80,5 ppm nilai histeresisnya adalah 0, titik uji 161 ppm 

nilai histeresisnya adalah 2,7ppm, titik uji 322 ppm nilai histeresisnya adalah 0, titik 

uji 644 ppm nilai histeresisnya adalah 0, dan titik uji 966 ppm nilai histeresisnya 

adalah 3,76ppm. Berdasarkan nilai histeresis output yang didapat pada titik uji 80,5 

ppm, 322 ppm, dan 644 ppm memiliki histeresis yang sangat baik dikarenakan nilai 

histeresisnya adalah bernilai nol yang artinya pengujian tersebut terbilang sangat 

baik karena harga nilai yang diuji tidak berubah atau stabil. Sementara pada titik uji 

161 ppm dan 966 ppm nilai histeresis kurang baik bila dibandingkan dengan titik uji 

lainnya yaitu 2,7 ppmuntuk titik uji 161 ppm, dan 3,76ppm untuk titik uji 966 

ppm.Kecilnya nilai histerisis tersebut cukup konsisten dengan berimpitnya kurva 

pengukuran naik dan kurva pengukuran turun seperti ditunjukan pada Gambar 4.5 

Dapat disimpulkan bahwa walaupun error pada range 80,5 ppm hingga 161 

ppm besar, namun bila digunakan untuk menguji sampel air akan tetap akurat untuk 

batas atas air aman dikonsumsi yaitu 500 ppm (sesuai peraturan PermenkesRI 

Nomor 492 Tahun 2010) atau pada range diatas 322 ppm dengan rata-rata error yang 

kecil. 



4.2.2 Hasil Pengujian Kalibrasi Parameter Daya Hantar Listrik 

Dalam pengujian kalibrasi sensor TDS dengan parameter daya hantar listrik 

atau satuan MikroSiemens per centi meter (µS/cm) dilakukan pengambilan data pada 

5 titik jumlah padatan terlarut dalam rentang 161 – 1932µS/cm. Pengujian dilakukan 

dengan cara penguruan naik dan pengukuran turun. Pengambilan data dilakukan 

secara kontinu dengan mengambil sebanyak 30 data yang kemudian dirata-rata dan 

dirangkum pada Tabel 4.8. 
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Tabel 4. 8Nilai Keluaran Pengukuran Naik dan Turun Rata-rata Sensor TDS dalam 

Bentuk Voltage (V) terhadap Larutan Standar Konduktivitas (µS/cm) 

Input DHL 

Standar 

(µS/cm) 

 
n 

Rata-rata Output (V) 

Naik Turun 

161 30 0,26 0,26 

322 30 0,52 0,52 

644 30 0,95 0,95 

1288 30 1,86 1,86 

1932 30 2,36 2,36 

 
Hasil pengukuran tegangan keluaran pada input larutan standar DHL (Daya 

Hantar Listrik) ditunjukan pada Tabel 4.8. Rata-rata keluaran menunjukan nilai 

yang sama baik pada pada pengukuran naik maupun turun. Kecenderungan data 

tersebut digambarkan pada Gambar 4.6 dan Gambar 4.7 dengan nilai koefisien 

korelasi mendekati 1. Dengan demikian, tegangan keluaran dari sensor cukup baik 

dan tidak terpengaruh oleh keadaan pengukuran baik pengukuran naik maupun 

pengukuran turun. 
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Data Tegangan terhadap Larutan DHL Standar 
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y = -2E -10x3 + 4E- 07x2 + 0,001 2x + 0,065 

  R² = 0,9997  

 

 

 

 

Gambar 4.  6Grafik Hubungan Pengukuran Naik Tegangan Keluaran dan 

Larutan Standar DHL 

 

 

 

 

     

     

     

 
y = -2E-10 x3 + 4E-07x 2 + 0,0012x + 0,0642 

  R² = 0, 9997  

 

 

 
Gambar 4. 7Grafik Hubungan Pengukuran Turun Tegangan Keluaran dan Larutan 

Standar DHL 

 
Berdasarkan kedua gambar tersebut hubungan antara tegangan keluaran dan 

standar TDS adalah dalam bentuk persamaan polinomial orde 3 yaitu y = -2E-10x3 + 

4E-07x2 + 0.0012x + 0.065pada Pengukuran Naik (Gambar 4.6) dan y = -2E-10x3 + 

4E-07x2 + 0.0012x + 0.0642pada Pengukuran Turun (Gambar 4.7). Hubungan 

polynomial tersebut didapatkan dari source codeyang terdapat pada lampiran. 

Kedua gambar tersebut menghasilkan nilai R2 mendekati 1 atau terdapat 

hubungan yang sebanding antara nilai masukan dan keluaran. Pada Gambar 4.6 

keluaran sensor tegangan semakin meningkat dengan kenaikan input DHL dari 

larutan standar DHL yang diukur atau dalam keadaan pengukuran naik. Begitu juga 

pada Gambar 4.7, pada keadaan pengukuran turun, penurunan input DHL dari 
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larutan standar DHL yang diukur menyebabkan penurunan tegangan keluaran sensor. 

Selanjutnya dengan memperhatikan nilai koefisien determinasinya (R2) yang 

mendekati nilai satu, yaitu R2 = 0,9997 untuk pengukuran naik maupun turun, maka 

sensor yang digunakan dapat menghasilkan tegangan keluaran yang cukup sebanding 

dengan masukan DHL dari larutan yang diukur pada semua kondisi, baik kondisi 

pengukuran naik maupun turun. 

Setelah diketahui koefisien determinasi tegangan keluaran sensor terhadap 

input DHL dari sensor yang digunakan cukup baik, maka berikutnya adalah 

pengujian keluaran DHL hasil pengolahan sinyal sensor oleh mikrokontroler 

terhadap masukan DHL dari larutan standar DHL yang diukur. Hasil pengukuran 

tersebut untuk larutan standar DHL dengan konsentrasi 161µS/cm hingga 1932 

µS/cm dengan jumlah pengukuran (n) sebanyak 30 kali pada kondisi pengukuran 

naik dan turun ditunjukan pada Tabel 4.9.Agar kecenderungan datanya dapat lebih 

diamati, data keluaran DHL sebagai sumbu Y diplot terhadap masukan DHL sebagai 

sumbu X dan hasilnya ditunjukan pada Gambar 4.8-4.10. 

Tabel 4. 9Nilai Keluaran Pengukuran Naik dan Turun Rata-rata Sensor dalam 

Bentuk Konduktivitas (µS/cm) terhadap Larutan Standar Konduktivitas (µS/cm) 

Input DHL 

Standar 

(µS/cm) 

 
n 

Rata-rata Output (µS/cm) 

Naik Turun 

161 30 207,79 207,67 

322 30 395,54 395,09 

644 30 695,65 690,84 

1288 30 1564,59 1567,32 

1932 30 2350,69 2348,19 
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Gambar 4. 8Grafik Hubungan Pengukuran Naik Output Display dan Larutan Standar 

DHL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 4. 9Grafik Hubungan Pengukuran Turun Output Display dan Larutan 

Standar DHL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4. 10Grafik Histeresis Pengukuran DHL 
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Gambar 4.8 merupakan hasil pengukuran naik dari larutan DHL standar yang 

menunjukan hubungan linear dengan nilai R2 mendekati satu(R2 = 0,9979), dimana 

kenaikan masukan DHL menyebabkan kenaikan keluaran DHL hasil pengukuran 

prototipe. Gambar 4.9 merupakan pengukuran turun dari larutan DHL standar yang 

juga menunjukan hubungan linear (R2 = 0,9977), dimana penurunan masukan DHL 

dari larutan DHL menyebabkan penurunan keluaran DHL dari hasil pengukuran 

prototipe. Selanjutnya dengan menggabungkan hasil pengukuran naik dan 

pengukuran turun, dengan hasil pengukuran yang cukup berdekatan, maka 

persamaan garis dari kedua pengukuran saling berhimpit seperti ditunjukan pada 

Gambar 4.10. Gambar 4.10 juga menunjukan keluaran DHL dari prototipe cukup 

konsisten untuk semua kondisi pengukuran, baik pengukuran naik maupun 

pengukuran turun. Dari data yang diperoleh pada Tabel 4.7, maka dapat dihitung 

besar bias, akurasi, presisi, kesalahan/error, sensitivitas, dan histeresis dengan 

menggunakan rumus pada Subbab 2.12 

 
Tabel 4. 10Karakteristik Pengukuran Naik DHL 

 

Pengukuran Naik 

Titik Uji 

(µS/cm) 

Bias 

(µS/cm) 

STD 

(µS/cm) 

Akurasi 

(%) 

Presisi 

(%) 

Kesalahan 

/ Error 

(%) 

161 46,79 1,49 68,15 97,84 31,85 

322 73,54 1,74 75,54 98,68 24,46 

644 51,64 11,97 86,41 94,84 13,59 

1288 276,59 6,91 76,92 98,68 23,08 

1932 418,69 18,49 75,46 97,64 24,54 

 

 
Tabel 4. 11Karakteristik Pengukuran Turun DHL 

 

Pengukuran Turun 

Titik Uji 

(µS/cm) 

Bias(µS/ 

cm) 

STD(µS/ 

cm) 

Akurasi 

(%) 

Presisi 

(%) 

Kesalahan 

/ Error 

(%) 

161 46,67 1,39 68,42 97,99 31,58 
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322 73,09 1,70 75,71 98,71 24,29 

644 46,84 16,46 85,06 92,85 14,94 

1288 279,31 6,28 76,85 98,80 23,15 

1932 416,19 7,74 77,26 99,01 22,74 

 

Tabel 4. 12ErrorKeseluruhan dan Histeresis Output DHL 
 

Titik Uji 

(µS/cm) 

Error Keseluruhan 

(%) 

Histeresis 

output 

161 31,71 0,12 

322 24,37 0,46 

644 14,27 4,81 

1288 23,12 2,72 

1932 23,64 2,50 

 
Bias pengukuran naik dan turun DHL ini dapat dilihat pada Tabel 4.10 dan 

4.11, pada setiap titik uji pengukuran memiliki bias positif yang artinya hasil rata- 

rata output pengujian memiliki kecenderungan nilai pengukuran yang lebih besar 

dibandingkan dengan uji standar input. 

Akurasi pengukuran naik dan turun DHL ini dapat dibilang kurang baik 

karena memiliki nilai akurasi pada range 68,15% hingga 86,41%. Titik uji yang 

memiliki akurasi terbaik adalah pada titik 644µS/cm yaitu sebesar 86,41%. Rata-rata 

akurasi dari pengukuran naik dan turun DHL untuk setiap titik secara berurutan 

adalah 68,29%, 75,63%, 85,73%, 76,88%, dan 76,36%. Sementara rata-rata akurasi 

keseluruhan pengukuran adalah 76,58% yang artinya penunjukkan alat ukur masih 

kurang mendekati harga nilai yang sebenarnya. 

Presisi pada pengukuran naik DHL ini memiliki ketepatan yang bagus yaitu 

lebih dari sama dengan 97,64%.Titik uji yang memiliki presisi terbaik adalah pada 

titik 322µS/cm dengan nilai 98,69% (rata-rata pengukuran naik dan turun).Namun 

secara keseluruhan alat ini sudah memiliki presisi yang baik yaitu sebesar 97,50% 

yang berarti alat ini memiliki konsistensi pengukuran ulang yang baik. 

Pada titik 161 µS/cm didapatkan rata-rata error pembacaan TDS sebesar 

31,71%, pada titik 322 µS/cm rata-rata errornya adalah 24,37%, titik 644 µS/cm 

rata-rata errornya adalah 14,27%, titik 1288µS/cm rata-rata errornya adalah 23,12% 
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dan titik 1932 µS/cm dengan rata-rata error 23,64%.Secara keseluruhan rata-rata 

error dari pengukuran naik adalah 23,50%, rata-rata error pengukuran turun adalah 

23,34%, dan rata-rata error dari pengukuran keseluruhan adalah 23,41%. Error yang 

paling kecil didapat pada titik 644µS/cm yang merupakan titik tengah dan error 

terbesar didapat pada titik 161 µS/cm atau pada titik terendah. Hal ini sebanding 

dengan karakteristik pengukuran dengan parameter satuan jumlah padatan terlarut 

ppm karena pada dasarnya acuan hubungan antara TDS dan DHL yangdigunakan 

adalah TDS = 2 * EC (Datasheet). Dapat ditinjau bahwa error terkecil didapat pada 

titik tengah atau pada titik 644 µS/cm yang artinya sensor memiliki keakuratan yang 

paling bagus disekitar titik 644 µS/cm. Dan error yang besar ini bisa terjadi karena 

beberapa faktor seperti kemampuan sensor yang kurang baik, kesalahan pada saat 

pengenceran larutan, dan kesalahan lainnya yang tidak bisa dideteksi. 

Histeresis output pengukuran dari pengukuran naik dan turun dapat dilihat 

pada Tabel 4.12. Untuk titik uji 161 µS/cmnilai histeresisnya adalah 0,12µS/cm, titik 

uji 322 µS/cm nilai histeresisnya dalah 0,46µS/cm, titik uji 644 µS/cm nilai 

histeresisnya adalah 4,81µS/cm, titik uji 1288 µS/cm nilai histeresisnya adalah 

2,72µS/cm, dan titik uji 1932 µS/cm nilai histeresisnya adalah 2,50µS/cm. 

Berdasarkan nilai histeresis output yang didapat pada titik uji 161 µS/cm dan322 

µS/cmmemiliki histeresis yang baik dikarenakan nilai histeresisnya adalah 

mendekati nilai nol yang artinya pengujian tersebut terbilang baik karena harga nilai 

yang diuji nyaris tidak berubah atau stabilitasnya bagus. 

 

 

4.3 Hasil Pengujian Lapangan Prototipe Alat Ukur Kualitas Air Minum 

4.3.1 Data Pengujian Lapangan 

 
Pada pengujian kali ini sampelyang digunakan berasal dari mata air yang terletak di 

lokasi kolam renang Ciawitali dan air yang berasal dari depot air minum isi ulang 

yang berasal dari depot air minum isi ulang “N”. Setelah dilakukan pengambilan 

data pada sampel air masing-masing sebanyak 30 kali didapatkan hasil berupa nilai 

ppm dan µS/cm. Hasil tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.13 

 

 

Tabel 4. 13Hasil Pengujian Lapangan Prototipe Alat Ukur Kualitas Air Minum 
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Mata Air (Sebelum di filter) 
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Pengukuran ke- 
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Rata-Rata 

Mata air 

(Sebelum di Filter) 

Air depot “N” 

(Sesudah di Filter) 

TDS (ppm) 
DHL 

(µS/cm) 
TDS (ppm) 

DHL 
(µS/cm) 

Pengukuran 201,16 402,33 194,08 388,18 
 
 

Gambar 4. 11Kadar TDS dan DHL Pada Mata Air Kolam Ciawitali 

 

Gambar 4. 12Kadar TDS dan DHL Pada Depot Air Minum Isi Ulang “N” 

 
 

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa air minumsebelum dan 

sesudah di filter pada depot air minum isi ulang akan lebih kecil nilai TDS dan DHL- 

nya pada air yang sudah di filter dibandingkan mata air yang belum difilter. 

Walaupun perbedaan nilai TDS dan DHLnya kecil, namun air menjadi lebih aman 

untuk dikonsumsi. Faktor yang mempengaruhi perbedaan nilai ini adalah filter yang 

telah dipasang pada depot air minum isi ulang yang akan mengurangi nilai 

Air Depot "N" (Sesudah di filter) 
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TDSmaupun DHL-nya. Jika dibandingkan dengan sertifikat yang dimiliki oleh depot 

air tersebut (terlampir), hasil uji yang didapat dari prototipe ini jauh berbeda dari apa 

yang tertulis pada sertifikat tersebut,hal ini dapat disebabkan oleh banyak faktor, 

yang pertama adalah keakuratan sensor yang kurang baik, dan faktor lain yang 

sangat mungkin mempengaruhi besarnya perbedaan antara nilai yang tertera dan 

hasil uji adalah sertifikat itu telah lama diterbitkan dan belum diperbaharui dalam 

kurun waktu6 tahun.Walaupun nilai uji air depot yang didapat tidak jauh darinilai uji 

mata air, hasil pengujian dari air depot termasuk aman untuk dikonsumsi karena 

berada pada range aman untuk dikonsumsi menurut Permenkes RI Nomor 492 

Tahun 2010 mengenai persyaratan kualitas air minum yaitu dibawah 500 ppm, dan 

dibawah 1000 µS/cm. 

 
4.3.2 Tampilan Pada Prototipe dan Smartphone 

 

Prototipe kualitas air minum isi ulang ini menggunakan LCD, LED dan 

Bluetooth sebagai sarana penampil dan indikator data hasil pengujian. Pada Prototipe 

terdapat LCD sebagai sarana penampil data dan LED sebagai indikator tingkat 

kemananan air minum yang diuji. Data yang ditampilkan pada LCD adalah nilai 

Tegangan (V), TDS (ppm), dan DHL(µS/cm). Terdapat 3 warna LED yang 

digunakan sebagai indikasi tingkat kemanan air minum yang diuji yaitu warna 

merah, kuning, dan hijau. LED merah mengindikasikan air yang diuji berada pada 

rentang 500 ppm hingga 1000 ppm yang menandakan bahwa air tersebut tidak layak 

untuk diminum.LED kuning mengindikasikan air yang diuji berada pada rentang 300 

ppm hingga 499 ppm yang menandakan bahwa air baik untuk diminum. LED hijau 

mengindikasikan air yang diuji berada pada rentang 0 ppm hingga 299 ppm yang 

menandakan bahwa air tersebut layak untuk diminum. Tampilan dari LCD dan LED 

dapat dilihat pada Gambar 4.13. 
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Gambar 4.13 Tampilan LCD dan LED 

Akuisisi data yang dilakukan dengan Bluetooth melalui Aplikasi pada 

Smartphonemenampilkan data berupa satuan TDS / Zat Padat Terlarut (ppm), 

Konduktivitas / DHL (µS/cm) dan Tegangan / Voltage (V). Applikasi ini 

membutuhkan waktu sekitar 1 detik untuk delay pengiriman agar data yang diterima 

lebih stabil untuk menyesuaikan kemampuan respon sensor yang membutuhkan 

waktu setengah detik. Tampilan dari Aplikasi Bluetooth dapat dilihat pada Gambar 

4.14 sesuai dengan Gambar 4.13. 
 

 

Gambar 4.14 Tampilan dari Aplikasi Bluetooth 

Prototipe juga telah diuji menggunakan sampel randomyang dibuat dengan 

pengenceran larutan standar dan air yang dicampur dengan tanahsedemikian rupa 
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sehingga didapatkan tingkat kadar TDS dan DHL yang berbeda dan mencakup batas 

Aman dikonsumsi, Layak dikonsumsi, dan Tidak layak dikonsumsi. Berikut adalah 

kondisi tampilan hasil pengujian dengan sampel larutan standar yang diencerkan 

pada prototipe yang dapat dilihat pada gambar 4.15. 

 
 

Gambar 4.15 Kondisi TampilanLCD dan LEDdengan Sampel Pengenceran Larutan 

Standar Secara Random 

 
Selain itu digunakan juga sampel yang dibuat dari air minum isi ulang yang 

dicampur dengan tanah, dimana untuk sampel pertama adalah air minum saja, 

sampel kedua air minum dengan tanah sebanyak 1,5 sdm dan sampel ketiga adalah 

air minum dengan tanah sebanyak 3 sdm yang diuji dengan menggunakan prototipe 

dan dapat dilihat pada Gambar 4.16 hingga Gambar 4.18. 

 
 

Gambar 4.16 Kondisi TampilanLCD dan LEDdengan Sampel Air Pertama 
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Gambar 4.17Kondisi TampilanLCD dan LEDdengan Sampel Air Kedua 
 

 

Gambar 4.18Kondisi TampilanLCD dan LEDdengan Sampel Air Ketiga 

 
 

Dari ketiga gambar tersebut dapat dilihat bahwa sampel pertama atau sampel 

air minum saja menunjukkan hasil pengukuran TDS sebesar 99,85 ppm dan DHL 

sebesar 188,98µS/cm dengan tampilan LED berwarna hijau yang berarti air tersebut 

aman dikonsumsi menurut Permenkes RI No 492 Tahun 2010. Selanjutnya pada 

sampel air kedua yaitu campuran air minum dengan tanah sebanyak 1,5 sendok 

makan, didapatkan hasil pengukuran TDS sebesar 418,44 ppm dan DHL sebesar 

791,94 µS/cm dengan tampilan LED berwarna kuning yang menunjukan air masih 

layak untuk dikonsumsi menurut Permenkes RI No 492 Tahun 2010 yaitu batas air 

layak diminum adalah 500 ppm dan 1000µS/cm (setelah di konvert). Dan sampel 

terakhir atau sampel ketiga yang berisikan campuran air minum dengan tanah 

sebanyak 3 sendok makan, didapatkan hasil pengukuran TDS sebesar 611,99 ppm 

dan DHL sebesar 158,24 µS/cm dengan tampilan LED berwarna merah yang 

menunjukkan bahwa air sudah tidak layak untuk dikonsumsi karena sudah melebihi 

batas air layak minum. Hal ini menunjukkan bahwa prototipe berjalan sesuai 

fungsinya. 
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BAB V 

PENUTUP 

 
5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengerjaan dan pengujian yang dilakukan pada proyek 

akhir ini, maka dapat disimpulkan bahwa:  

1. Hasil uji kalibrasi sensor dengan parameter TDS (ppm)pada 5 titik 

pengukuran dengan larutan standar TDS (ppm) diperoleh error5,4 %. 

2. Hasil uji kalibrasi sensor dengan parameter DHL (µS/cm)pada 5 titik 

pengukuran dengan larutan standar DHL (µS/cm)diperoleh error23,41%. 

3. Berdasarkan data pengujian lapangan, dapat disimpulkan bahwa air yang 

terdapat di depot air minum isi ulang “N” menjadi lebih baik kualitasnya baik 

segi jumlah padatan terlarut dan daya hantar listriknya dibandingkan dengan 

sumber mata air yang berada di Kolam Renang Ciawitali. 

4. Berdasarkanakuisisi data berbasis Bluetoothyang telah dilakukan sudah 

berhasil melakukan pengunggahan data dan pengaksesan data melalui 

Aplikasi buatan dengan mengunakan App Inventor 2 denganBluetooth 

 

 
5.2 Saran 

Tujuan dibuatnya prototipe alat ukur kualitas air minum isi ulang berbasis 

Bluetooth ini adalah untuk kepentingan monitoring kualitas air pada air minum isi 

ulang yang di pasarkan di sekitar Cimahi. Namun alat yang dibuat belum cukup 

optimal, sehingga masih diperlukan perbaikan. Berikut ini adalah beberapa saran 

yang dapat diberikan untuk pengembangan alat ini, antara lain: 

1. Pengembangan lebih lanjut adalah fungsi Bluetooth sebagai media 

pengambilan data dan penyimpanan data secara offline. 

2. Pengembangan lebih lanjut agar diberi sarana penyimpanan lain selain 

Bluetooth. 

3. Prototipe alat ukur kualitas air minum dapat dikembangkan lagi dengan 

menambahkan beberapa sensor lain terutama sensor pH dan GPS untuk 

lokasi sebenarnya. 
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