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ABSTRAK 

Pengontrol kepekatan larutan nutrisi adalah alat yang digunakan untuk mengondisikan 

kepekatan larutan nutrisi agar tetap berada pada set point ruang lingkup pertanian. Pengontrol 

kepekatan larutan nutrisi digunakan pada sistem hidroponik khususnya metode Nutrient Film 

Technique (NFT). Dalam hal ini pengontrolan dilakukan pada kepekatan nutrisi pada reservoir 

yang digunakan sebagai media air yang sudah tercampur dengan nutrisi yang kemudian 

dialirkan pada tumbuhan. Di masa depan, alat ini diharapkan bisa membantu petani hidroponik 

agar dapat melakukan pengontrolan secara otomatis sehingga mampu untuk memperkecil 

peluang terjadinya gagal panen. Pengontrolan ini dilakukan dengan menggunakan sensor TDS 

(Total Dissolved Solid) yang digunakan untuk mengukur kepekatan suatu larutan. Dalam 

penelitian ini, pengontrolan kepekatan larutan nutrisi difokuskan untuk kebutuhan nutrisi 

tanaman tomat. 

Dari hasil uji kalibrasi yang dilakukan pada tiga titik uji pengukuran 96,2 ppm, 500 ppm, 

dan 1000 ppm besar nilai kesalahan secara berturut turut adalah 10%, 7%, dan 4%. Ketika 

prototipe sudah dipasang pada instalasi hidroponik NFT untuk menambah kepekatan sebesar 

180 ppm perbandingan antara larutan nutrisi dengan reservoir campuran adalah 1 : 200. Pada 

pengujian debit pompa, besar debit pompa yang sudah dipasang 3,33 mL/s. Kemudian, ketika 

dilakukan pengujian pengontrolan dari jarak jauh dapat dipastikan bahwa peenunjukan 

kepekatan nutrisi dari jarak 0 km sama 8,1 km adalah sama. 

 

Kata kunci: Hidroponik, Pengontrolan, kepekatan nutrisi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.2 Latar Belakang 

Tomat atau Solanum lycopersicum adalah satu di antara produk hortikultura 

yang mempunyai beragam manfaat, yaitu bisa dimanfaatkan dalam bentuk segar 

sebagai sayur, buah dan olahan berupa makanan, minuman dan berkhasiat sebagai 

obat. Buah Tomat banyak mengandung zat-zat yang berguna bagi tubuh manusia, 

oleh karena itu Tomat menjadi komoditas sayur yang utama(Wasonowati, 2011). 

Supaya produksi tomat tidak menurun maka penanamannya dapat memanfaatkan 

metode hidroponik. 

Hidroponik merupakan metode bercocok tanam tanpa tanah. Sesuai dengan 

namanya ”Hidro-” artinya terikat air, hidroponik adalah metode bercocok tanam 

menggunakan air bernutrisi sebagai media tanam. Kelebihan dari cara bercocok tanam 

hidroponik meliputi kebersihan lebih mudah terjaga, tidak ada masalah dengan 

pengolahan tanah, penggunaan pupuk dan air efisien, tanaman berporduksi dengan 

kualitas dan produktivitas tinggi, tanaman lebih mudah diseleksi dan dikontrol. Pada 

umumnya tanah berfungsi sebagai penyedia unsur hara (nutrisi) dan penopang. Peran 

tanah sistem hidroponik adalah sebagai penyedia unsur hara diperoleh dari larutan 

nutrisi AB mix dan media tanam lainnya seperti rockwool atau cocopeat (olahan sabut 

kelapa) sebagai penopang. Dalam praktiknya, seiring berjalannya waktu selama proses 

pertumbuhan tanaman hidroponik kadar nutrisi yang terlarut pada air akan berkurang 

maupun bertambah, hal tersebut dikarenakan beberapa faktor meliputi penyerapan 

nutrisi oleh tumbuhan, hujan dan penguapan. Selain itu terdapat batasan kandungan 

nutrisi yang harus dipenuhi dalam bercocok tanam secara hidroponik (Helmy et al., 

2018). 

Prinsip budi daya tanaman secara hidroponik adalah menyediakan nutrisi yang 

diperlukan dalam bentuk air. Terdapat berbagai metode dalam memberikan nutrisinya. 

Metode pemberian nutrisi menentukan jenis sistem yang digunakan. Salah satu 

metode pemberian nutrisi adalah sistem Nutrient Film Technique (NFT). Cara 

bercocok tanam teknik NFT adalah dengan menempatkan akar tanaman pada aliran 

nutrisi yang dangkal sehingga tidak terendam sepenuhnya. Dengan begitu, maka 

tanaman akan memperoleh nutrisi berupa nutrisi dan oksigen secara optimal. terdapat 
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beberapa kelebihan dari sistem NFT. Pertama, sistem NFT sangat cocok untuk 

tanaman yang membutuhkan banyak air dikarenakan sistem NFT akan membuat aliran 

terpenuhi dengan mudah. Kedua, penanaman tanaman akan lebih banyak dikarenakan 

sistem NFT dapat memberikan waktu tanam yang singkat. Terakhir, tanaman akan 

memperoleh nutrisi yang seragam dikarenakan NFT bekerja dengan sistem aliran yang 

stabil dan satu jalur. 

Selain kelebihan yang telah disebutkan sebelumnya sistem NFT juga memiliki 

kekurangan. Pertama, perlengkapan untuk membuat hidroponik sistem NFT ini cukup 

banyak sehingga modal yang dibutuhkan harus besar. Kedua, sistem NFT bergantung 

pada listrik agar sistem dapat terus berjalan. Ketiga, jika ada satu tanaman yang 

terkena penyakit maka akan membuat tanaman lain yang berada dalam satu jalur 

menjadi berpenyakit. Terakhir, proses pengukuran kadar nutrisi hingga saat ini diukur 

dengan alat ukur TDS meter yang dimasukkan dalam air secara manual, rutin setiap 

harinya, dan pengukur harus memiliki pengetahuan, kemampuan, dan ketelitian dalam 

mengukur (Cooper & Crops, 2017). Kelemahan yang terakhir dapat diatasi dengan 

adanya sistem pemantauan dan pengendalian larutan nutrisi secara kontinyu dengan 

kontrol jarak jauh. Petani hidroponik sistem NFT dapat memonitor dan mengontrol 

kepekatan larutan nutrisi pada tanaman melalui gawai pribadi (Helmy et al., 2018). 

Penelitian ini ini bertujuan untuk merancang dan membangun prototipe pengontrol 

larutan nutrisi sistem NFT berbasis wireless. Sehingga kesalahan pengukuran dan 

kekurangan pemantauan kepekatan larutan nutrisi dapat diatasi dengan penelitian ini. 

 

1.3 Perumusan Masalah 

Untuk memperjelas masalah yang akan dijawab pada laporan maka 

dirumuskan pertanyaan sebagai berikut: 

1. Bagaimana cara membuat prototipe pengendalian kepekatan larutan nutrisi pada 

tanaman tomat berbasis jaringan sensor nirkabel? 

2. Bagaimana karakteristik sensor Total Dissolve Solid (TDS)? 

3. Berapa rata-rata nilai kepekatan setiap penambahan volume nutrisi? 

4. Berapa debit pompa yang dipakai pada prototipe pengontrol kepekatan? 

5. Berapa perbandingan keluaran kepekatan ketika dikontrol dari jarak dekat dan 

jarak jauh? 
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1.4 Pembatasan Masalah 

Adapun batas masalah pada pembuatan proyek akhir ini adalah: 

1. Hanya berfokus menggunakan sensor kepekatan (Total Dissolved Solid) 

2. Hanya berfokus untuk mengontrol kepekatan nutrisi sensor nirkabel. 

 

 

1.5 Tujuan 

Tujuan dari pembuatan projek akhir ini antara lain: 

1. Membuat prototipe pengendalian kepekatan larutan nutrisi pada tanaman tomat 

berbasis jaringan sensor nirkabel 

2. Menentukan karaktristik sensor Total Dissolve Solid (TDS) 

3. Menentukan rata-rata nilai kepekatan setiap penambahan volume nutrisi 

4. Menentukan debit pompa yang dipakai pada prototipe pengontrol kepekatan 

5. Membandingkan keluaran kepekatan ketika dikontrol dari jarak dekat dan jarak 

jauh 

1.6 Manfaat 

Manfaat dari penelitian ini adalah alat pengontrol kadar kepekatan adalah 

sebagai sarana untuk memonitor dan mengontrol nilai kepekatan nutrisi hidroponik 

pada tanaman tomat. Sehingga petani bisa mengontrol tanpa harus membuka reservoir 

pada instalasi hidroponik untuk menambahkan nutrisi. 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan proyek akhir ini dibagi menjadi lima. Adapun 

rincian sistematika penulisannya disajikan sebagai berikut : 

1. Bab I 

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

proyek akhir, batasan masalah, 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 proyek 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. 
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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 

Pada bab II (dua), yaitu tinjauan pustaka, akan dibahas mengenai beberapa teori 

literatur yang dapat membantu proses pembuatan prototipe pengontrol nilai kepekatan 

menggunakan sensor (TDS) meter pada tanaman tomat hidroponik berbasis nirkabel. 

Teori literatur yang dibahas pada bab ini adalah tentang hidroponik sistem Nurtient Film 

Technique (NFT) yang dilengkapi komponen untuk membangun hidroponik NFT dan 

tanaman tomat. Kemudian, dibahas juga secara umum tentang beberapa modul atau 

komponen sensor yang digunakan untuk merancang prototipe. Karakteristik pengukuran 

yang diuji pada sensor pun dibahas pada bab ini. 

2.1 Hidroponik Nutrient Film Technique (NFT) 

Konsep penumbuhan tanaman metode hidroponik mulai masuk ke Indonesia 

sekitar tahun 1970-an. Pada tahun 1980-an, Indonesia sudah mulai mengembangkan 

hidroponik. Pengembangan tanaman sayuran yang menggunakan budi daya secara 

hidroponik pertama kali dipraktikkan oleh Bob Sadino pada tahun 1982 pada lahan seluas 

2,5 hektar. Budi daya sayuran secara hidroponik itu merupakan aplikasi dalam skala 

industri. 

Sejak tahun 1983 sampai 2003 tercatat hanya ada dua perusahaan yang 

mengembangkan sistem hidroponik sebagai industri, yaitu Agrikultura (1998) dan PT 

Kebun Sayur Segar (2003). Perkembangan sistem hidroponik di Indonesia 

dilatarbelakangi persoalan masyarakat yang ingin mengembangkan pertanian khususnya 

tanaman hortikultura meliputi tanaman sayuran, buah-buahan, hias, dan biofarmaka. 

Namun, pengembangan tersebut terkendala dengan lahan yang terbatas, seperti di 

perkotaan umumnya penduduk tidak memiliki lahan yang cukup untuk bertanam secara 

konvensional (Wijayanti & Susila, 2013). 

Sistem hidroponik yang pertama kali dikembangkan di Indonesia adalah sistem 

substrat, kemudian mulai berkembang sistem nutrien film technique (NFT). Konsep dasar 

NFT ini adalah suatu metode budi daya tanaman dengan akar tanaman tumbuh pada 
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lapisan nutrisi yang dangkal dan tersirkulasi sehingga tanaman dapat memperoleh cukup 

air, nutrisi, dan oksigen. 

 

Gambar 2. 1 Metode hidroponik Nutrient Film Technique (NFT) 

(sumber: https://lmsspada.kemdikbud.go.id/mod/resource/view.php?id=45384) 

 

Pada pengaplikasian penanaman hidroponik metode NFT, tanaman akan tumbuh 

dengan akar terendam dalam air yang berisi larutan nutrisi dan disirkulasikan secara terus 

menerus dengan pompa (Gambar 2.1). Daerah perakaran tersebut dapat berkembang dan 

tumbuh dalam larutan nutrisi yang dangkal. Akibatnya, terdapat bagian akar paling atas 

pada tanaman berada di antara larutan nutrisi dan Styrofoam. Dengan adanya bagian akar 

dalam udara itu, pasokan oksigen pada tanaman dapat terpenuhi dan tetap mencukupi 

untuk pertumbuhan tanaman secara normal. Nutrisi yang disediakan untuk tanaman akan 

diterima oleh akar secara terus-menerus menggunakan metode pengaliran yang dibantu 

pompa air. Pompa air ditempatkan pada penampung nutrisi yang disusun sedemikian rupa 

agar pengaliran menjadi efektif. 

Prinsip kerja hidroponik sistem NFT adalah dari aliran air. Larutan (campuran 

antara air dan nutrisi) yang mengaliri pada akar tanaman dengan dipompa dari reservoir, 

besirkulasi secara kontinyu selama 24 jam pada talang dengan kemiringan 5 persen. 

Aliran dalam sistem boleh berhenti dengan batas waktu maksimal selama 10 menit dan 

setelah itu harus dialiri larutan lagi, karena perakaran tanaman tidak boleh terlalu lama 
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kering. Pada sistem NFT, komponen inti yang menunjang sistem adalah talang (bed), 

tanki penampung (menampung larutan nutrisi), dan pompa air. 

Penanaman tanaman dengan metode hidroponik NFT memiliki empat kelebihan. 

Pertama, metode ini sangat cocok untuk tanaman yang membutuhkan banyak air karena 

sistem NFT akan membuat aliran air dapat terpenuhi dengan mudah, stabil, dan baik. 

Pemenuhan air dalam NFT memungkinkan akar tanaman untuk menyerap nutrisi lebih 

banyak sehingga terjadi proses fotosintesis yang lebih baik. Kedua, dengan sistem NFT, 

masa tanam tanaman menjadi lebih singkat sehingga kita bisa melakukan penanaman 

tanaman lebih banyak dibanding sistem hidroponik konvensional. Dengan cara bercocok 

tanam hidroponik NFT, dapat memperoleh untung lebih besar karena dalam satu waktu 

bisa panen mendapatkan hasil panen dalam jumlah besar. Ketiga, perawatan, 

pengontrolan, dan pemantauan aliran maupun kondisi nutrisi lebih mudah karena nutrisi 

ditempatkan dalam satu tempat atau wadah sehingga tidak perlu mengecek berulang kali. 

Dengan sekali melihat, maka kita akan mengetahui kondisi nutrisi secara keseluruhan. 

Keempat, dengan sistem NFT, tanaman mendapatkan aliran yang stabil dalam satu jalur 

nutrisi sehingga kondisi nutrisi di semua bagian menjadi seragam. Nutrisi yang seragam 

akan membuat tumbuhan memperoleh asupan kebutuhan secara merata dan seragam. 

Akan diperoleh hasil pertanian yang lebih baik dan merata karena pertumbuhan tanaman 

berlangsung secara optimal tanpa ada tanaman yang dominan memperoleh nutrisi lebih 

banyak. 

Selain kelebihan, terdapat pula empat kelemahan pada penanaman metode 

hidroponik NFT. Pertama, yaitu perlengkapan untuk membuat instalasi hidroponik NFT 

ini tergolong mahal meskipun banyak bahan alternatif yang bisa digunakan. Hal ini 

disebabkan komponen untuk merancang bangun instalasi penanaman sistem hidroponik 

NFT cukup banyak, seperti pompa, reservoir persediaan nutrisi, tempat penanaman, dan 

lain sebagainya. Kedua, metode penanaman sistem hidroponik NFT tidak cocok untuk 

pemula. Penerapan sistem NFT membutuhkan ilmu, kemampuan, dan ketelitian agar 

dapat berhasil. Kerumitan dalam pengoperasian, seperti pengecekan air dan nutrisi tidak 

bisa dilakukan oleh orang yang baru belajar karena bisa dikhawatirkan mengalami risiko 

kegagalan yang lebih besar. Ketiga, pengoperasiannya terus bergantung pada listrik. 

Beberapa alat memerlukan listrik yang stabil dan harus terus disuplai agar sistem 
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hidroponik yang telah dirancang terus berjalan. Keempat, penanaman tanaman hidroponik 

metode NFT rentan terhadap penyakit apabila beberapa tanaman terkena penyakit. Akar 

tanaman yang terhubung pada satu aliran nutrisi akan lebih mudah menyebarkan penyakit 

ke tanaman lain yang berada pada jalur atau wadah tersebut. Kondisi semacam ini bisa 

menimbulkan kerugian. 

 

2.2 Komponen hidroponik NFT 

Dalam membangun suatu sistem hidroponik yang utuh, diperlukan beberapa 

komponen yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Berdasarkan buku Panduan 

Lengkap Menanam Tanaman Tomat Hidroponik yang ditulis oleh tim 

TomatHidroponik.com (TomatHidroponik.com, 2017) berikut adalah komponen yang 

diperlukan: 

a) Reservoir penampung nutrisi 

Reservoir penampung nutrisi biasanya terbuat dari akuarium bekas, bak plastik, atau 

apa pun yang pada dasarnya dapat menyimpan air dan nutrisi sebelum dialirkan ke 

tanaman hidroponik. Reservoir hidroponik tidak boleh terbuat dari bahan metal 

karena dapat dimungkinkan akan ada elemen yang bisa membahayakan larutan 

nutrisi yang berakibat pada pertumbuhan tanaman hidroponik. 

b) Larutan nutrisi 

Pada tumbuhan hidroponik, makanan untuk tanaman bukan hanya air. Namun, air 

tersebut juga telah mengandung nutrisi hidroponik yang berguna untuk pertumbuhan 

tumbuhan. Larutan nutrisi ini berisi campuran yang berbeda-beda yang didesain 

khusus untuk tumbuhan tertentu. Nutrisi yang sudah dicampur dengan air biasa 

disebut dengan Nutrien Solution. 

c) Pipa talang tumbuhan 

Tanaman hidroponik ditumbuhkan pada suatu tempat yang dinamakan wadah 

tumbuh atau talang tumbuh. Pada umumnya, digunakan talang atau pipa PVC atau 

pipa paralon sebagai tempat penumbuh tumbuhan. 

d) Sistem penghantaran nutrisi 

Wadah tumbuh tanaman dipisahkan dengan reservoir nutrisi sehingga dibutuhkan 

sebuah sistem yang dapat digunakan untuk menghantarkan larutan nutrisi dari 
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reservoir ke wadah tumbuh untuk memberi makan ke tanaman atau biasa disebut 

Delivery System. Delivery System hidroponik bertanggung jawab dalam menghantar 

larutan nutrisi dari reservoir ke talang tumbuh dan kemudian mengalirkannya 

kembali ke reservoir nutrisi. 

e) Pompa air 

Pompa air pasti dibutuhkan pada semua sistem hidroponik. Pompa air ini berguna 

untuk mengalirkan air dari reservoir ke wadah tumbuh atau talang tumbuh. 

Sederhananya, pompa ini bertugas untuk sirkulasi air sehingga kandungan oksigen 

tetap terjaga dan juga mencegah tumbuhnya algae yang bisa muncul jika air 

menggenang 

f) Media tanam hidroponik 

Media tanam hidroponik adalah media tempat tanaman hidroponik akan tumbuh. Jika 

menanam tumbuhan di kebun, media tanamnya adalah tanah. Ada banyak media yang 

bisa digunakan untuk mendukung beban tanaman dan mendukung sistem 

pertumbuhan akar tanaman hidroponik, seperti Rockwool, Oasis Cube, Perlit, kerikil, 

dan lain lain. 

 

2.3 Tanaman Tomat (Solanum lycopersicum) 

Tomat merupakan tanaman yang memiliki akar tunggang. Batang tanaman tomat 

berbentuk persegi hingga bulat dan tekstur batangnya lunak tetapi cukup kuat. Ruas 

batang tanaman tomat mengalami penebalan dan pada ruas bagian bawah tumbuh akar- 

akar pendek. Selain itu, batang pada tamanan tomat dapat bercabang dan memiliki 

diameter cabang lebih besar jika dibandingkan dengan jenis tanaman sayur lainya. Bentuk 

daun tanaman tomat adalah oval dengan bagian tepi daun bergerigi dan membentuk celah- 

celah yang menyirip serta agak melengkung kedalam. Daun berwama hijau dan 

merupakan daun majemuk ganjil. Di antara daun yang berukuran besar biasanya tumbuh 

1-2 daun yang berukuran kecil. Daun majemuk pada tanaman tomat tumbuh berselang- 

seling atau tersusun spiral laporan batang tanaman (Hamidi, 2015). Bunga pada tanaman 

tomat berkelamin dua (hermaprodit), kelopaknya berjumlah 5 buah dengan warna hijau 

dan memiliki trikhoma, sedangkan mahkotanya yang berjumlah 5 buah berwarna kuning. 

Alat kelaminnya terdiri atas benang sari dan putik. Buah tomat merupakan buah tunggal 
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dan merupakan buah buni dengan daging buah lunak agak keras, berwarna merah apabila 

sudah matang, mengandung banyak air dengan kulit buah yang sangat tipis (Masfufah, 

2014). Berikut adalah tabel klasifikasi tanaman tomat. 

Tabel 2. 1 Klasifikasi Tanaman Tomat 

Kingdom : Plantae (Tumbuhan) 

Subkingdom : Tracheobionta (Tumbuhan berpembuluh) 

Super Divisi : Spermatophyta (Menghasilkan biji) 

Divisi : Magnoliophyta (Tumbuhan berbunga) 

Kelas : Magnoliopsida (berkeping dua / dikotil) 

Sub Kelas : Asteridae 

Ordo : Solanales 

Famili : Solanaceae (suku terong-terongan) 

Genus : Solanum 

Spesies : Solanum lycopersicum L. 

Sumber: http://repository.unair.ac.id/25636/ 

Pada saat penanaman metode hidroponik NFT, pengaliran nutrisi dilakukan secara 

terus-menerus dengan nilai kepekatan nutrisi yang berbeda-beda. Berikut adalah besar 

nutrisi yang diperlukan oleh tanaman tomat pada saat dilakukan penanaman dengan 

metode hidroponik: 

Tabel 2. 2 Kebutuhan Nutrisi Tanaman Tomat 
 

No. Hari Jumlah ppm 

1. ≤7 hari 500 ppm 

2. 7< hari ≤14 600 ppm 

3. 14< hari ≤21 800 ppm 

4. 21< hari ≤28 1000 ppm 

5. 28< hari ≤35 1200 ppm 

6. 35< hari ≤42 1500 ppm 

7. 42< hari ≤49 1750 ppm 

8. 49< hari ≤56 2000 ppm 

9. 56< hari ≤63 2200 ppm 

10. 63< hari ≤70 2300 ppm 

11. 70< hari ≤77 2800 ppm 

Sumber:https://mitalom.com/hidroponik/2586/cara-sederhana-menanam-tomat- 

hidroponik-sistem-wick-sumbu-di-rumah/ 

http://repository.unair.ac.id/25636/
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2.4 Komponen Penyusun Prototipe Pengontrol Kepekatan Larutan Nutrisi 

pada Tanaman Tomat 

Pada prototipe pengontrol kepekatan larutan nutrisi pada tanaman tomat, terdapat 

komponen kompone penting yang akan memaksimalkan sistem kerja daari prototipe ini. 

Berikut adalah rincian komponen yang akan digunakan. 

2.4.1 Sensor Total Dissolve Solid (TDS) 

Sensor Total Dissolved Solid adalah alat yang digunakan untuk mengukur berapa 

jumlah padatan yang terlarut di dalam dalam satuan ppm (mg/L). Sensor TDS yang 

digunakan adalah Sensor Konduktivitas pabrikan Depoinovasi Electronics. Sensor 

digunakan untuk mendeteksi TDS di dalam air. Sensor TDS seperti pada Gambar 2.2 

menggunakan metode Electrical Conductivity, di mana dua buah probe (elektroda) yang 

dihubungkan untuk mendapatkan nilai konduktansi larutan yang akan diukur. Probe 

tersebut diberi beda potensial listrik (berbentuk sinusoida) maka akan mengalir arus 

listrik. Konduktansi suatu larutan akan sebanding dengan ion-ion dalam larutan tersebut. 

Spesifikasi dan fitur dari sensor TDS sebagai berikut: 

Tabel 2. 3 Spesifikasi sensor TDS meter 

Tegangan Input : 3.3 ~ 5.5V 

Tegangan Keluaran : 0 ~ 2.3V 

Arus Kerja : 3 ~ 6mA 

Pengukuran TDS : 0 ~ 1000 ppm 

Akurasi : ± 10% F.S. (25°C) 

Dimensi Modul : 42 x 32 mm 

Pajang Probe : 83 cm 

Tipe Keluaran : Tegangan Analog 

Sumber: https://digiwarestore.com/en/sensor-other/gravity-analog-tds-sensor.html 
 

Gambar 2. 2 Sensor Total Dissolved Solid (TDS) 

(Sumber : https://www.alibaba.com/product-detail/Analog-Water-quality.ht mL) 

https://digiwarestore.com/en/sensor-other/gravity-analog-tds-sensor.htm
https://www.alibaba.com/product-detail/Analog-Water-quality.html
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2.4.2 Arduino UNO 

Arduino UNO adalah sebuah board yang menggunakan mikrokontroler 

ATmega328. Seperti pada Gambar 2.3 Arduino UNO memiliki 14 pin digital (6 pin dapat 

digunakan sebagai keluaran PWM), 6 masukan analog, sebuah 16 MHz osilato kristal, 

sebuah koneksi USB, sebuah konektor sumber tegangan, sebuah header ICSP, dan sebuah 

tombol reset. Arduino UNO memuat segala hal yang dibutuhkan untuk mendukung 

sebuah mikrokontroler. Hanya dengan menghubungkannya ke sebuah komputer melalui 

USB atau memberikan tegangan DC dari baterai atau adaptor AC ke DC sudah dapat 

membuanya bekerja. Arduino Uno menggunakan ATmega16U2 yang diprogram sebagai 

USB to serial converter untuk komunikasi serial ke komputer melalui port USB. Berikut 

adalah spesifikasi dari board Arduino UNO: 

Tabel 2. 4 Spesifikasi Arduino UNO 

Tegangan Operasi : 5V 

Tegangan Input (rekomendasi) : 7-12 V 

Tegangan Input (batas) : 6-20 V 

Pin Digital I/O : 14 (of which 6 provide PWM keluaran) 

Pin PWM Digital I/O : 6 

Pin Analog Input : 6 

Pin Arus DC setiap I/O : 20 Ma 

Pin Arus DC for 3.3 V : 50 Ma 

SRAM : 2 KB (Atmega328P) 

EEPROM : 1 KB (Atmega328P) 

Panjang : 68.6 mm 

Lebar : 53.4 mm 

Massa : 25 g 

Sumber: https://henduino.github.io/library/papan/mengenal-arduino-UNO/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2. 3 Arduino UNO 

https://henduino.github.io/library/papan/mengenal-arduino-UNO/
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(sumber : https://henduino.github.io/library/papan/mengenal-arduino-UNO/) 

 

2.4.3 Node MCU 

Modul Node MCU merupakan komponen mikrokontroler seperti Arduino dengan 

tambahan ESP8266. Arduino UNO merupakan board yang menggunakan mikrokontroler 

ATmega328. Sedangkan ESP8266 merupakan modul wifi yang berfungsi sebagai 

perangkat penghubung langsung dengan wifi dan membuat koneksi TCP/IP. Pada Node 

MCU ini terdapat memori sehingga dapat menyimpan program. Selain itu tersedia port 

digital Input/Keluaran dan sebuah port analog input serta port dengan fungsi khusus 

seperti serial UART, SPI, I2C, dan lain-lain. Daya yang dibutuhkan oleh modul ini yaitu 

3.3V dan mempunyai tiga mode wifi antara lain Station, Access Point dan Both 

(Keduanya). 

Tabel 2. 5 Spesifikasi Modul Node MCU 

Mikrokontroler : ESP8266 

Ukuran Board : 57 mm x 30 mm 

Tegangan Input : 3.3 ~ 5V 

GPIO : 13 PIN 

Kanal PWM : 10 Kanal 

10 bit ADC Pin : 1 Pin 

Flash Memory : 4 MB 

Clock Speed : 40/26/24 MHz 

WiFi : IEEE 802.11 b/g/n 

Frekuensi : 2.4 GHz – 22.5 Ghz 

USB Port : Micro USB 

Card Reader : Tidak Ada 

USB to Serial Converter : CH340G 

Sumber: https://eprints.akakom.ac.id/4914/3/3_143310009_BAB_ll.pdf 

https://henduino.github.io/library/papan/mengenal-arduino-UNO/
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Gambar 2. 4 Node MCU 

(sumber : https://id.aliexpress.com/item/4000000823670.ht mL) 

 

2.4.4 Relay 

Relay merupakan salah satu komponen elektronika yang beroperasi atau bekerja 

jika ada aliran listrik yang menuju ke relay. Relay ini bekerja seperti saklar, yaitu 

digunakan untuk memutus dan menghubungkan arus. Pada relay terdiri dari dua bagian 

utama, yaitu bagian kumparan atau elektromagnet dan bagian kontak point (saklar). 

Bagian kumparan, bila dialiri arus listrik maka pada bagian kumparan ini akan 

menghasilkan gaya elektromagnet. Berikut adalah gambar dari modul relay: 

 
 

Gambar 2. 5 Relay 

(Sumber:https://images-na.ssl-images 

amazon.com/images/I/51skTYXNy5L._AC_SL1000_.jpg) 
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2.4.5 Kabel Jumper 

Kabel jumper digunakan sebagai media penghubung antar rangkaian, contohnya 

penghubung antara sensor dan mikrokontroler. Jenis jenis kabel jumper ada dua yaitu 

male to female dan male to male. 

 

Gambar 2. 6 Kabel Jumper male to female dan male to male 

(Sumber :https://www.tokopedia.com/levita77/special-harga-kabel-jumper-3-tipe- 

7haripromo) 

 
2.4.6 Pompa DC 

Pompa adalah alat untuk memindahkan fluida dari tempat satu ketempat lainnya 

yang bekerja atas dasar mengkonversikan energi mekanik menjadi energi kinetik. Pompa 

merupakan elemen kontrol yang sering digunakan dalam sistem fluida sederhana. Pada 

prinsip kerjanya pompa air dapat mengubah energi mekanik motor menjadi energi aliran 

fluida. Energi yang diterima oleh fluida akan digunakan untuk menaikan tekanan. 

 

 
Tabel 2. 6 Spesifikasi Pompa DC 

Material : plastik 

Tegangan : DC 3-5Volt 

Arus : 130-22mA 

Debit maksimum : 240L/jam 

Diameter pipa keluaran : 7,5mm 

Sumber: https://shopee.co.id/Pompa-Air-Celup-Mini-Dc-3v-5v-Submersible-Water- 

https://www.tokopedia.com/levita77/special-harga-kabel-jumper-3-tipe-7haripromo
https://www.tokopedia.com/levita77/special-harga-kabel-jumper-3-tipe-7haripromo
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Pump-i.1680975.5178970050 
 

Gambar 2. 7 Pompa DC 

(Sumber : https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRrdSnrc- 

BkUA_FD0CiwgdC1syUEyx-dfuW2g&usqp=CAU) 

 
2.10 Blynk 

Blynk merupakan platform untuk sistem operasi iOS maupun Android sebagai 

kendali pada modul Arduino, Raspberry Pi, ESP8266 dan perangkat sejenis lainnya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
melalui internet (Blynk, 2017). Aplikasi Blynk sudah memiliki 3 komponen utama yaitu 

Application, Server, dan Libraries. Blynk server dapat berfungsi untuk menangani semua 

komunikasi diantara smartphone dan hardware. Widget yang tersedia pada Blynk 

diantaranya adalah Button, Value Display, History Graph, Twitter, dan Email. Blynk tidak 

terikat dengan beberapa jenis microcontroller namun harus didukung hardware yang 

dipilih. NodeMCU dikontrol dengan Internet melalui WiFi, chip ESP8266, Blynk akan 

dibuat online dan siap untuk mendukung Internet of Things (IoT) . 

Gambar 2. 8 Blynk 

(Sumber: https://i0.wp.com/www.nyebarilmu.com/wp-content/uploads/2017/11/Logo- 

Blynk.png?resize=300%2C297&ssl=1) 

http://www.nyebarilmu.com/wp-content/uploads/2017/11/Logo-


17  

 

2.5 Internet of Things (IoT) 

Internet of thing (IoT) merupakan suatu konsep yang bertujuan untuk memperluas 

manfaat dari konektivitas internet yang tersambung secara terus menerus (Efendi, 2018). 

Pada contoh praktiknya Internet of thing (IoT) bisa dimanfaatkan untuk mengendalikan 

peralatan elektronik seperti lampu ruangan yang dapat dikendalikan atau 

dikomunikasikan dengan berbagai perangkat keras dengan data melalui jaringan internet. 

Namun IoT bukan terkait dengan pengendalian perangkat melalui jarak jauh saja, 

akan tetapi juga bagaimana caranya agar dapat saling berbagi data, memvirtualisasikan 

segala hal nyata ke dalam bentuk internet, dan lain-lain. Internet menjadi sebuah bagian 

terpenting sebagai penghubung antara sesama mesin secara otomatis. Selain itu juga 

adanya pengguna yang bertugas sebagai operator, pengatur, dan pengawas bagaimana 

bekerjanya alat tersebut secara langsung. Manfaatnya dari penggunaan teknologi IoT 

yaitu pekerjaan yang dilakukan oleh manusia menjadi lebih cepat, muda dan efisien. 

 

2.6 Part per Million (ppm) 

Dalam suatu ilmu yang membahas mengenai lingkungan, satuan unit seperti gram, 

kilogram, milligram, dan mikrogram sering digunakan dan memiliki kaitan satu sama lain, 

karena kontaminasi sekecil apa pun di sejumlah besar tanah, air, atau udara bisa 

berbahaya. Setiap satu juta mg dalam satu kg, rasio mg/kg kadang-kadang dinyatakan 

sebagai part per million (ppm) (Limits et al., 2013). Pada larutan yang sangat encer, 

konsentrasi 1 ppm sama seperti 1 µg zat terlarut per 1 mL larutan dan ntuk pelarut air 

maka massa 1 mL larutan sama dengan 1 g (densitas air 1 g/ mL), sehingga part per 

million didefinisikan dengan cara yang sama. Nilai 1 (satu) ppm berarti 1 (satu) bagian 

dari zat terlarut untuk setiap 106. Persamaan untuk mencari besaran ppm dalam satuan 

massa adalah sebagai berikut: 

ppm = μg zat terlarut 

g larutan 
2.1 
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2.7 Cara Pemberian Larutan Nutrisi 

Jika mengguunakan air baku dengan ppm di bawah 100 ppm, penambahan larutan 

nutrisi dapat dibuat dengan awal dengan perbandingan 1 – 3 – 3 yang artinya setiap 1 liter 

air baku ditambah 3 mL pekatan A dan 3 mL pekatan B lalu aduk hingga rata. Hasilnya 

akan didapat larutan nutrisi dengan kepekatan sekitar 500 ppm (Putranto & Rohman, 

2016). Perbandingan antara nutrisi A harus selalu sama dengan porsi nutrisi B. 

Jika larutan kurang pekat tambahkan nutrisi, jika terlalu pekat maka dapat 

ditambahkan air. Setiap penambahan 1 mL pekatan A dan 1 mL pekatan B dalam setiap 

liter larutan nutrisi yang sudah ada akan menaikkan kurang lebih 130 ppm. Atau dapat 

disipulkan bahwa setiap kenaikan 100 ppm perlu tambahan 0.75 mL nutrisi A dan 0.75 

mL nutrisi B untuk setiap liter larutan nutrisi yang sudah ada. 

 

2.8 Cara menghitung kepekatan larutan pada TDS 

2.8.1 Prinsip kerja sensor TDS 

Penggunaan sensor TDS pada prototipe dapat mengeluarkan hasil ukur besaran 

ppm. Keluaran ppm pada sensor TDS berasal dari prinsip pengukuran Electrical 

Conductivity (EC) dan kalkulasi yang dilakukan oleh modul sensor TDS. Berikut adalah 

gambar probe sensor TDS yang digunakan untuk mengukur EC: 

 

 

Gambar 2. 9 Probe TDS Meter 

(Sumber: tokopedia.com/dielectronics) 

 

 
Gambar 2. 10 Skema probe TDS Meter 

(Sumber: Dokumentasi ribadi) 

 

EC merupakan kemampuan suatu bahan untuk mengalirkan arus listrik per satuan 

panjang. Konduktivitas listrik dapat diukur melalui penggunaan arus listrik bolak-balik 

(AC) pada dua elektroda yang direndam dalam larutan dengan cara mengukur tengangan 
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yang dihasilkan. Selama proses ini, ion muatan positif (kation) berpindah menuju 

elektroda negatif dan ion muatan negatif (anion) menuju elektroda positif (Girindra et al., 

2019). Pada praktiknya, EC diukur melalui 2 (probe) yang akan mengukur nilai EC air. 

Cara mengukur nilai EC melalui Arduino dapat menggunakan prinsip rangkaian pembagi 

tegangan (Voltage Divider). Tegangan input (Vin) berasal dari Arduino, lalu terdapat 

resistor R1 dan R2 (Air yang diukur) akan menghasilkan tegangan keluaran atau Vdrop 

dari tegangan inputnya (Vin). Jika Vin, Vout, dan R1 diketahui maka nilai R2 juga dapat 

diketahui dengan persamaan dari Voltage Divider: 

Vout = Vin . 
R1

 
R1+R2 

R2 = R1 (Vin−Vout) 

Vout 

Vout : Tegangan Keluaran (Volt) 

Vin : Tegangan input dari Arduino (Volt) 

R1 : Hambatan 1, ada di dalam modul TDS meter (Ω) 

R2 : Hambatan 2, Air (Ω) 

2.2 

 

2.3 

 

Kemudian, setelah diketahui nilai hambatannya maka dapat dihitung nilai 

konduktansi dari R2. Konduktansi merupakan nilai seberapa mudah elektron dapat 

mengalir pada suatu bahan konduktor atau dapat juga diartikan sebagai kebalikan dari 

suatu hambatan listrik (R) dan satuan dari konduktansi adalah siemens (S). Hubungan 

konduktansi (G) dengan hambatan listrik (R) adalah sebagai berikut: 

G = 
1

 
R 

G : Nilai Konduktansi (Siemens) 

2.4 

R : Hambatan Listrik (Ohm), pada persamaan R yang dimaksud adalah nilai R2. 

 
 

Setelah diketahui nilai konduktansi maka dapat dihitung nilai Electric 

Conductivity (EC). Adapun untuk mendapatkan nilai konduktivitas listrik harus diketahui 

nilai konstanta dari bahan probe atau biasa disebut dengan Cell Constant. Cell Constant 

adalah atau konstanta sel merupakan perbandingan dari jarak (d) antara elektroda 

dengan luas penampang elektroda (a) (Spencer & Analytics, 2016). Hubungan antara 
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konstanta sel, jarak antara dua elektroda, dan luas penampang dapat dilihat pada 

persamaan berikut ini: 

K = 
d

 
a 

 
 

 
2.5 

Kemudian setelah diketahui nilai konstanta sel dapat diketahui nilai EC dengan 

persamaan sebagai berikut: 

σ = G . K 2.6 

K : Cell constant (cmˉ¹) 

d : Jarak antara dua elektroda (cm) 

a : Luas penampang elektroda (cm²) 

𝜎 : Konduktivitas listrik (S/cm) 

 

 
2.8.2 Hubungan TDS dengan EC 

Berdasarkan pengertian konduktivitas yang telah dijelaskan sebelumnya, nilai 

konduktivitas listrik hanya menunjukkan konsentrasi ion total dalam larutan. Banyaknya 

ion di dalam larutan juga dipengaruhi oleh padatan terlarut di dalamnya. Semakin besar 

jumlah padatan terlarut di dalam larutan maka kemungkinan jumlah ion dalam larutan 

juga akan semakin besar, sehingga nilai konduktivitas listrik juga akan semakin besar 

(Irwan & Afdal, 2016). Jadi, dapat diketahui bahwa terdapat hubungan antara jumlah zat 

padat terlarut yang dinyatakan dengan TDS dengan nilai konduktivitas listrik. Korelasi 

dari parameter-parameter ini dapat diperkirakan dengan persamaan berikut: 

TDS (mg/L) = k . EC (μS/cm) 2.6 

Besar dari nilai k ditentukan oleh banyaknya kadar ion yang terdapat di dalam air. 

Terdapat beberapa konversi yang digunakan dalam perhitungan TDS berdasarkan 

besar nilai EC yang didapat antara lain : 
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Tabel 2. 7 Tabel konversi nilai EC ke TDS 

(sumber: https://blog.hannainst.com/hs-fs/hubfs/EC-TDS-conversion-chart.png) 
 

Pada praktiknya sensor yang digunakan dalam penelitian dan dilihat dari datasheet 

sensor nilai k yang digunakan sebesar 2 dengan persamaan : 

TDS (mg/L) =   2. EC (μS/cm) 2.7 

2.9 Debit 

Debit merupakan salah satu parameter yang digunakan untuk memilih jenis 

pompa. Kapasitas atau debit adalah volume fluida yang dipindahkan oleh pompa dari sisi 

isap ke sisi buang setiap satuan waktu. Debit juga diartikan sebagai kecepatan fluida 

mengalir pada luas tempat yang dilaluinya (Maryanto & Anis, 2018). Debit pompa 

dihitung menggunakan persamaan berikut: 

Q = v. A = 
V

 
t 

Q : Debit (L/s) 

v : laju aliran (m/s) 

A : Luas (m2) 

V : Volume (m3 atau L) 

T : Waktu (s) 

2.8 

 

2.10 Karakteristik pengukuran 

2.10.1 Bias 

Bias dalam pengukuran adalah perbedaan dari rata-rata nilai hasil pengukuran 

dengan nilai input yang sama. Bias menyatakan apakah alat ukur memberikan nilai 

https://blog.hannainst.com/hs-fs/hubfs/EC-TDS-conversion-chart.png
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pengukuran yang lebih kecil atau lebih besar dibandingkan nilai yang sebenarnya ataupun 

nilai hasil pengukuran menggunakan alat ukur standar. 

Bias =  xstandar −  x̅  2.9 

x̅  = ΣXi 

n 

xstandar : Nilai pengukuran standar 

xi : Nilai pengukuran 

x̅ : Nilai rata-tara pengukuran 

n : Jumlah data 

2.10 

 

 

2.10.4 Kesalahan 

Kesalahan atau error adalah perbedaan dari nilai hasil pengukuran dengan nilai 

yang sebenarnya. 
Bias+3σ 

Kesalahan = (  
Xstandar 

) 100% 2.11 

 

σ =  √Σ(Xstandar−  X̅  )2 

n−1 

σ : Standar deviasi 

2.12 

 

 

2.10.2 Akurasi 

Akurasi adalah kedekatan dari nilai hasil pengukuran dengan nilai yang 

sebenarnya. Akurasi mengukur ketepatan dan kemiripan hasil pada waktu yang sama 

dengan membandingkannya terhadap nilai sebenarnya. Semakin hasil pengukuran 

mendekati nilai sebenarnya, semakin tinggi akurasinya. 

Akurasi = 1 − Kesalahan 2.13 

2.10.2 Presisi 

Presisi adalah kedekatan dari nilai dua atau lebih pengukuran yang dilakukan pada 

titik ukur yang sama. Presisi menyatakan kekonsistenan alat ukur dalam memberikan hasil 

pengukuran yang saling mendekati atau bahkan sama persis pada pengukuran yang 

dilakukan secara berulang 

Presisi = (1 − 
3σ 

)100% 2.14 
X̅ 
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2.10.5 Hesterisis 

Histerisis adalah perbedaan atau penyimpangan yang timbul sewaktu dilakukan 

pengukuran secara berkesinambungan dari dua arah yang berlawanan. Pengukuran 

tersebut adalah pengukuran naik dan pengukuran turun. Pengukuran naik dimulai dari 

itik minimum hingga maksimum sedangkan pengukuran turun sebaliknya. Semakin kecil 

nilai histerisis maka semakin baik pula hasil pengukuran yang didapat. 

Histerisis = (   Nilai Histerisis Terbesar ) 100% 2.15
 

Keluaran max−Keluaran min 
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(a) (b) 

(c) 

BAB III 

RANCANG BANGUN 

Pada Rancang Bangun ini, akan dibahas mengenai desain dan perancangan 

sebagai bentuk visual dari Prototipe Pengontrol Kepekatan Larutan Nutrisi pada Tanaman 

Tomat Berbasis Sensor Nirkabel. Terdapat klasifikasi dari desain perancangan yaitu 

meliputi konstruksi keseluruhan dari prototipe dan instalasi hidroponik, serta pengkabelan 

dari setiap konfigurasi komponen yang menyusun prototipe pengontrol nutrisi. Selain itu 

juga terdapat pembahasan mengenai prosedur pengujian yang meliputi kalibrasi, dan 

pengujian respon prototipe terhadap perbedaan jarak. 

3.1 Desain prototipe 

Desain prototipe dibuat sebagai langkah awal untuk menggambarkan bentuk 

prototipe yang ingin dibuat. Pada prototipe pengontrol kepekatan nutrisi Tanaman Tomat 

(Solanum Lycopersicum) metode hidroponik NFT dibuat dua desain. Pertama desain 

instalasi hidroponik NFT dan yang kedua adalah desain prototipe berupa pengabelan 

setiap komponen. 

Gambar 3. 1 Konstruksi Prototipe Pengontrolan Kepekatan Larutan Nutrisi 
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   e  

   c   

   d  
   b 

a   

 

 
Keterangan: 

a) Reservoir Nutrisi 

b) Reservoir Air 

c) Prototipe pengontrol 

kepekatan 

d) Reservoir Campuran 

e) Pipa Hidroponik dengan 

Tanaman Tomat 

Pada Gambar 3.1 menunjukkan gambar konstruksi dari instalasi hidroponik yang 

dibuat dari tampak depan (a), tampak samping (b), dan tampak atas (c). Satuan panjang 

yang tertulis dalam gambar adalah milimeter (mm). Pada gambar tampak depan terdapat 

panah, panah tersebut menunjukkan pipa talang tumbuhan yaitu tempat ditumbuhkannya 

tanaman tomat. Pipa tersebut dipasang sedikit miring supaya air dapat mengalir dan 

timbuhan dapat teraliri nutrisi secara kontinyu. Pada gambar tampak samping kanan 

terlihat konstruksi instalasi hidroponik terdapat bagian atap yang dipasang miring dan di 

lapangan akan dipasang plastik untuk menghidari air hujan. Karena jika hujan turun maka 

akan berpengaruh pada air yang tertampung pada pipa. Pada gambar tampak atas dapat 

digambarkan bentuk atap dengan panjang 1200mm dan lebar 500mm. Pada atap terdapat 

ruas-ruas untuk memperkokoh instalasi hidroponik dan mempermudah pemasangan atap 

plastik. 

Gambar 3. 2 Konstruksi Prototipe Pengontrolan Kepekatan Larutan Nutrisi 
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Gambar 3. 3 Instalasi Hidroponik NFT 

 
Pada Gambar 3.2 sama seperti Gambar 3.1 namun dalam posisi sudut pandang 

miring sehingga lebih dapat diperlihatkan komponen komponen yang terpasang pada 

instalasi hidoponik. Pada poin (a) terdapat reservoir nutrisi yang digunakan untuk tempat 

penambahan nutrisi ke reservoir campuran dan dialirkan ke talang penambahan cairan 

nutrisi ini dilakukan untuk menambah nilai kepekatan dari nutrisi yang mengalir ke pipa 

talang tumbuhan. Pada poin (b) terdapat reservoir air yang digunakan untuk penambahan 

air ke reservoir campuran penambahan air ini dilakukan untuk menurunkan kadar 

kepekatan nutrisi yang mengalir ke pipa talang tumbuhan. Pada poin (c) terdapat kotak 

untuk menyimpak prototipe yang dibuat sebagai pengontrol nilai kepekatan dan dipasang 

display dari LCD untuk mempermudah pembacaan kotak prototipe harus terbuat dari 

bahan yang tahan air supaya komponen didalamnya tidak terjadi kerusakan. Pada poin (d) 

terdapat reservoir caampuran sebagai pendukung sistem pengaliran nutrisi pada instalasi 

hidroponik yang dibantu dengan pompa. Kemudian yang terakhir pada poin (e) terdapat 
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Resevoir 

Air 

     Smartphone 

Relay Pump 
Resevoir 

Nutrisi 

Node 

MCU Relay Pump 

Power Supply 

Power Supply 

LCD Arduino UNO Modul 

TDS 

Reservoir 

Campuran 

pipa talang sebagai tempat tumbuh dari tanaman tomat sebagai objek yang dikontrol. 

Hasil instalasi yang telah dibuat dengan bahan baku dari kayu dan pipa paralon. 

 
 

Gambar 3. 4 Skema Prototipe 

 
Pada Gambar 3.4 terdapat skema prototipe pengontrol kepekatan nutrisi pada 

tanaman tomat sistem hidroponik metode NFT. Komponen utama adalah mikrokontroler 

Arduino UNO dan Node MCU. Mikrokontroler Arduino UNO yang berfungsi untuk 

mengontrol pembacaan TDS dan keluaran LCD sedangkan mikrokontroler Node MCU 

berfungsi sebagai pengontrol komponen relay dan komunikasi wireless dengan 

smartphone. Kedua mikrokontroler ini memerlukan sumber daya sehingga Arduino UNO 

dan Node MCU dihubunngkan dengan catu daya/power supply. 

Sensor TDS yang terhubung dengan Arduino akan mengirimkan data besaran 

ppm lalu dikirimkan ke mikrokontroler Arduino UNO dan dikirim ke mikrokontroler 
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Gambar 3. 5 Box prototipe dan Susunan Prototipe dalam box 

Node MCU. Melalui Node MCU Smartphone dapat digunakan untuk mberkomunikasi 

dengan prototipe. Nilai besaran ppm dari Arduino UNO akan dikirim ke Smartphone. 

sehingga pengguna Smartphone dapat menentukan apa kadar ppm ingin ditambah atau 

dikurangi dengan menekan kontrol on/off yang terhubung ke pompa untuk mengalirkan 

cairan atau tidak. Node MCU sudah dilengkapi dengan modul kontrol yang berfungsi 

sebagai media transmisi wireless sehingga smartphone dapat terhubung untuk mengontrol 

on/off popma sampai mencapai kepekatan yang diinginkan dan memonitoring besar 

kepekatan larutan nutrisi. LCD berfungsi untuk memonitoring kadar kepekatan yang 

dapat dilihat di tempat instalaasi hidroponik NFT. Hasil penggabungan dari komponen 

sudah diletakkan dalam satu kotak kayu yang tahan air dan dapat dilihat pada Gambar 3.5 
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mulai 

Tombol ON/OFF 

pada smartphone 

pompa nutrisi Open 

ppm sesuai 
kebutuhan 

ppm 

kurang dari 

kebutuhann 

pompa air Open 

TIDAK 

Print out Smartphone 

dan LCD 

Selesai 

YA 

TIDAK 

YA 

Sensing (sensor TDS) 

 

mikrokontroler 

3.2 Diagram Alir Cara Kerja Prototipe 

Diagram alir cara kerja prototipe dibuat untuk mengetahui gambaran cara kerja 

prototipe dari input yang dimasukkan sampai didapatkan keluaran hasil ukur kepekatan 

nutrisi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 3. 6 Diagram Alir Prototipe 

 
Pada Gambar 3.6 terdapat diagram alir prototipe pengontrol kepekatan nutrisi 

pada tanaman tomat sistem hidroponik metode NFT Metodologi Teknis. Smartphone 

berfungsi sebagai pengontrol. Masukan yang berasal dari smartphone berupa control 
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on/off akan diterima oleh Node MCU yang berfungsi sebagi media transmisi wireless 

sekaligus sebagai mikrokontroler yang nantinya akan memerintahkan sensor TDS untuk 

sensing. 

Nilai sensing akan dikirim ke mikrokontroler dan ditenttukan apakah sesuai atau 

tidak dan apakah lebih atau kurang dari kebutuhan, jika kurang maka pompa dari 

reservoir nutrisi akan dibuka dan mengalirkan nutrisi ke reservoir campuran. Jika 

kepekatan berlebih maka p 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ompa yang terhubung dengan air akan dapat dibuka dan mengalikan air ke reservoir 

campuran hingga sesuai dengan kebutuhan nutrisi tanaman tomat. Kebutuha nutrisi 

dapat ditentukan dari campuran air dan larutan nutrisi AB Mix. 

 

3.3 Rangkaian Mikrokontroler 

Pada prototipe digunakan dua mikrokontroler yaitu Arduino UNO dan Node 

MCU. Arduino digunakan untuk Mengontrol hampir keseluruhan prototipe, karena fokus 

dari prototipe yang dibuat adalah mengontrol kepekatan dengan sensor nirkabel maka 

Arduino memerlukan komponen tambahan yang bisa digunakan untuk komunikas 

wireless dengan smartphone. Data yang diterima oleh Arduino UNO harus dikirim ke 

Smartphone maka pin Analog 5 dan 6 pada Arduino UNO secara berturut turut 

dihubungkan ke pin D5 dan D6 pada Node MCU. 
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Gambar 3. 7 Wiring Mikrokontroler Arsuino dengan Node MCU 

3.4 Rangkaian sensor TDS Meter 

Arduino UNO dengan sensor TDS sensor TDS dihubungkan. Jenis sensor TDS 

yang digunakan adalah sensor analog. Sensor ini memiliki probe yang digunakan untuk 

sensing besaran konduktivitas sehingga sensor ini dilengkapi dengan probe dan 

memanfaatkan prinsip pembagi tegangan. Sensor TDS juga memiliki modul adapter 

untuk mengonversi keluaran sensor menjadi digital atau analog sesuai dengan kebutuhan 

selain itu modul ini juga dapat mengonvers besaran konduktivitas menjai besaran ppm. 

Sensor ini memiliki tiga kabel untuk dihubungkan ke Node MCU antara lain, pin Vdd 

dihubungkan ke pin Vin, pin GDD dihubungkan ke pin GND, dan input ke A0. Setelah 

dihubungkan, maka dilakukan pemrograman di Arduino IDE. Untuk dapat memasukkan 

kode kode yang berhubungan dengan sensor TDS maka perlu ditambahkan library dari 

TDS. 

 

Gambar 3. 8 Wiring Sensor TDS meter pada aplikasi Fritzing 
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3.5 Rangkaian Relay dan Pompa 

Relay merupakan salah satu komponen elektronika yang beroperasi atau bekerja 

jika ada aliran listrik yang menuju ke relay. Relay ini bekerja seperti saklar, yaitu 

digunakan untuk memutus dan menghubungkan arus. Jenis relay yang digunakan 

adalah jenis Electrically Operated Switch. Pada relay ini terdiri dari dua bagian utama, 

yaitu bagian kumparan atau elektromagnet dan bagian kontak point (saklar). Bagian 

kumparan, bila dialiri arus listrik maka pada bagian kumparan ini akan menghasilkan 

gaya elektromagnet. Relay yang digunakan memilliki 2 (dua) channel sehingga 

terdapat 4 (empat) pin yang dhubungkan ke arduino antara lain pin VCC dihubungkan 

ke 5V, IN1 dihubungkan ke pin digital 6, IN2 dihubungkan ke pin digital 5, dan pin 

GND dihubungkan kepin GND. 

 

Gambar 3. 9 Wiring Relay pada aplikasi Fritzing 

 
3.6 Rangkaian Indikator 

Pada prototipe ini digunakan salah satu indikator penunjukan yaitu LCD. Dalam 

penggunaanya LCD memerlukan pengendalian atau pengontrol dengan menggunakan 

serial sinkron dan protokol I2C. pengendalian LCD dapat dilakukan secara paralel baik 

jalur data ataupun kontrolnya. Namun, jalur paralel membutuhkan banyak pin, setidaknya 

7 pin untuk menghidupkan sebuah LCD. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menghemat 

pin arduino, sehingga digunakanlah I2C converter yang hanya membutuhkan 4 pin saja. 
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Pada papan arduino, pin I2C akan disambungkan seperti pin A4 ke pin SDA, pin A5 ke 

pin SCL, VCC ke pin 5V, dan GND ke pin GND. 

 
 

Gambar 3. 10 Wiring LCD dengan arduino pada aplikasi Fritzing 

 
3.7 Prosedur Pembuaatan Antarmuka Remote Control 

Prosedur pembuatan antarmuka remote control untuk mengontrol kepekatan dapat 

dilakukan pada smartphone dengan menggunakan Blynk. Jika smua Langkah sudah 

terpenuhi maka smartphone dapat digunakan untuk mengontrol nutrisi Tanaman Tomat 

dari jarak jauh. 
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Gambar 3. 11 Prosedur 1 pembuatan remote pengontrol 

(a) (b) 

(d) (c) 
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(e) (f) 

(g) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 3. 122 Prosedur 2 pembuatan remote pengontrol kepekatan 
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Pada Gambar 3.11 dan Gambar 3.12 merupakan gambar pembuatan aplikasi 

remote pengontrolkepekatan larutan nutrisi. Langkah pertama, aplikasi Blynk diunduh 

dari handphone. Kemudian, aplikasi blynk dibuka dan melakukan prosedur pendaftaran 

untuk dapat mengaktifkan Blynk. Setelah selesai dipilih pilihan New Project setelah itu 

aka nada jendela penngaturan nama proyek yang ingin dibuat, komoponen yang 

digunakan dan tema yang ingin diterapkan (a). Pada saat membuat remote pengontrol 

keepekatan, komponen yang dipakai dan dapat digunakan untuk komunikasi wireless 

adalah Node MCU jadi pilihan Choose Device dipilih Node MCU. Untuk tema yang ingin 

diterpkan oleh penulis adalah tema yang terang sehingga dipilih tema light yang akan 

diterapkan. 

Langkah selanjutnya adalah menambahkan widget yang perlu ditampilkan pada 

remote widget pertama yang dipilih adalah widget gauge (b) yang dapat digunakan untuk 

menampilkan nilai kepekatan. Skala minimum yang digunakan yaitu 0 ppm dan skala 

maksimum yang digunakan yaitu 2000 ppm dan satuan yang digunakan aalah satuan ppm. 

Pengaturan skala maksimum tidak 1000 ppm karena walaupun full scale dari sensor TDS 

adalah 1000 terkada masih bisa menampilkan kepekatan sebesar 1200 ppm. Widget 

selanjutnya adalah timezone (c), widget ini digunakan untuk pegaturan waktu yang akan 

digunakan selain timezone terdapat pengaturan widget label jam (d) dari timezone 

sehingga pengguna remote bisa mengetahui jam menit dan detik pengoperasian. 

Selanjutnya widget yang digunakan adalah widget button nutrisi (e) dan button air (f) 

dengan mode switch. Penngaturan button nutrisi dan air adalah widge utama dari prototipe 

yang digunakan yaitu untuk menyalakan dan mematikan pompa yang akan dialirkan ke 

reservoir campuran. 

Setelah semua widget terpasang program Node MCU yang memiliki fungsi untuk 

menghubungkan melalui jaringan nirkabel dimasukkan ke dalam Arduino IDE. Jika 

program sudah diunggah maka remote pengontrol pada aplikasi Blynk dapat diaktifkan 

dengan menekan tombol play yang berbentuk segitika yang terletak pada pojok kanan atas 

telepon genggam. Jika remote yang dibuat ingin dioperasikan pada telepon genggam 

lainnya maka dapat menyebarkan QR Code dari aplikasi remote pengontrol yang 

digunakan. Proses pembuatan remote control dapat dilihat pada diagram alir berikut. 
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Gambar 3. 13 Diagram alir pembuatan remote pengontrol kepekatan 

widget Button Switch 

Air dimasukkan 

Aplikasi Blynk 

diunduh 

widget gauge 

dimasukkan 
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3.8 Prosedur Pengujian 

3.8.1 Prosedur Kalibrasi Sensor Total Dissolve Solid 

Kalibrasi alat ukur ini dilakukan untuk mengetahui nilai karakteristik pengukuran 

pada senseo. Lautan standar yang diguakan adalah larutan kalibrasi TDS dengan merk 

Hidrotech yang memiliki kadar kepekatan 1000 ppm dn 500 ppm dan 96,2 ppm. Prosedur 

pengujian pada prosedur pengujian dari sensor dilakukan dengan Langkah Langkah 

sebagai berikut: 

1. Alat dan bahan yang digunakan untuk kalibrasi Sensor TDS yang disiapkan yaitu 

Software Arduino IDE, Arduino UNO, Sensor TDF, Larutan Standar, dan tissue. 

2. Sensor TDS dihubungkan ke konektor Arduino UNO, keudian Arduino UNO 

dihubungkan ke laptop penguji. 

3. Program untuk mengaktifkan sensor diunggah pada Arduino IDE kemudian serial 

monitor dibuka supaya bisa melihat hasil ukur pada larutan yang ingin diketahui nilai 

kepekatannya. 

4. Probe diletakkan pada larutan yang ingin diukur dimulai dai nilai kepekatan yang 

paling kecil yaitu 96,2 ppm hingga ke 100 ppm kemudian 1000 ppm ke 96,2 ppm. 

5. Setiap selesai mengukur larutan standar ditutup supaya tidak terkontaminasi 

lingkungan diluar wadah dan memengaruhi kadar kepekatan larutan standar. 

6. Pembacaan keluaran sensor berupa tegangan dalam orde Volt (V) yang ditampilkan 

pada serial monitor. Hasil ukur dicatat pada cerapan hingga memenuhi 35 data. 

7. Hasil pengukuran dibuat dalam bentuk tabel dan grafik dimana sumbu x menyatakan 

nilai standar yang digunakan dan sumbu y menyatakan keluaran tegangan dalam 

satuan Volt. Kemudian diolah untuk diketahui persamaan regresi dan dimasukkan ke 

dalam program untuk diketahui karakteristik dari sensor TDS yang digunakan. 

8. Program diuggah ulang setelah memasukkan constant pengukuran sensor TDS, data 

besaran ppm diambil ddengan metode yang sama sampai memenuhi 35 data. 

9. Data diolah untuk mengetahui karakteristik sensor yang ingin diketahui. 

 

 
3.8.2 Prosedur Pengujian Perubahan Kepekatan Setiap Penambahan Volume 

Setiap penambahan larutan nutrisis maupun penambahan air dapat meruah nilai 

kepekatan. Seberapa besar volume nutrisi yang ditambahkan untuk mengetahui nilai 
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kepekatan. Pelarut yang digunakan adalah air yang mengalir di setiap rumah dan zat 

terlarutnya adalah larutan nutrisi AB mix yang telah dicampur 1 : 1. Prosedur pengujian 

perubahan nilai kepekatan setiap penambahan larutan nutrisi adalah sebagai berikut: 

1. Alat dan bahan yang digunakan untuk pengujian yang disiapkan yaitu pipen 1 mL, 

gelas ukur 250 mL, tissue, air, larutan nutrsisi AB mix, dan TDS meter. 

2. Air pelarut dengan volume sebesar 200 mL diambil dengan menggunakan gelas ukur 

kapasitas 250 mL. 

3. Larutan nutrisi ditambahkan ke dalam air sebesar 1 mL kemudian diaduk dan diukur 

menggunakan TDS meter, setiap penambahan 1 mL larutan harus diaduk. Penambahan 

dilakukan sampai ju mLahnya 5 mL. 

4. Kemuadian air dibuang dan gelas ukur dilap menggunakan tissue. Pengujian dilakukan 

sampai sata yang diamil 30 pengujian. 

 

3.8.3 Prosedur Pengujian Keluaran Pompa dalam Satuan Waktu 

Debit pompa merupakan perbandingan antara volume setiap satuan waktu. Debit 

pompa perlu diketahui untuk mengetahui sebesapa besar volume yang keluar dari selang 

ketika terjadi penambahan volume nutrisi atau air. Pada pengujjian ini selang dipasang 

pada ketinggian 31cm dari pompa. Berikut adalah langkah-langkah dalam pengujian debit 

pompa: 

1. Alat dan bahan yang digunakan unuk pengujian pegujian yang disiapkan yaitu gelas 

ukur, pompa yang sudah dipasang dengan selang, tissue, dan stopwatch. 

2. Gelas ukurr diletakkan tepat dibawah keluarnya cairan yang dihisap dari pompa. 

3. Pompa dinyalakan selama 5 sekon kemudiann dicatat volume yang keluar sesuai 

dengan takaran gelas ukur. 

4. Hal yang sama dilakukan pada titik 10 sekon, 15 sekon, 20 sekon, dan 30 sekon. 

Setelah itu dilakukan pengukuran menurun dari tik 30 sekon sampai 10 sekon. 

5. Data diambil sampai 15 data pengukuran naik dan 15 data pengukuran turun. 

6. Data yang didapat dimasukkan dalam tabel dan dicari nilai debit dari pompa dengan 

cara membagi volume yang keluar dengan waktu nyala pompa. Debit pompa pada 

setiap titik dihitung kemudian dicari rata-rata dan dijadikan nilai debit dari pompa 

yang digunakan 
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3.8.4 Prosedur Pengujian Pengontrolan Nilai Kepekatan Nutrisi Tanaman Tomat 

Dari Jarak Jauh 

Kemapuan penting yang dimiliki oleh prototipe yang dibuat yaitu dapat dikontrol 

dari jarak jauh tanpa harus ada di kebun hidroponik. Pengujian ini dilakukan untuk 

membandingkan nilai penunjukkan kepekatan yang ada pada lokasi instalasi hidroponik 

dengan yang tempatnya jauh dari instalasi hidroponik yaitu 8.1km menurut jarak dari 

google maps. Berikut adalah prosedur pengujian pengontrolan nilai kepekatan dari jarak 

jauh: 

1. Alat dan bahan yang digunakan untuk pengujian yang disiapkan yaitu Blynk, 

prototipe pengontrol kepekatan, isntalasi hidroponik, dan 2 (dua) Smartphone. 

2. Program pada prototipe yang sudah diuhnggah diaktifkan, kemudian aplikasi 

pengontrol kepekatan Blynk juga diaktifkan. 

3. Aplikasi remote pada satu smartphone dilakukan kloning supaya bisa digunakan pada 

Smartphone yang lainnya. Satu Smartphone dioperasikan pada jarak 0km dari 

instalasi hidroponik dan Smartphone lainnya dioperasikan pada jarak 8,1km dari 

instalasi hidroponik padaa waktu yang bersamaan. 

4. Data nilai kepekatan dicatat setiap 5 menit dari Smartphone yang dioperasikan. 

5. Data diambil sebanyak 30 data kemudian dibuat grafik mengenai perbandingan 

penunjukkan dari Smartphone yang dioperasikan dari jarak dekat dengan jarak jauh. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
Pada bab hasil dan pembahasan dibahas mengenai pengambilan data, seperti 

kalibrasi alat ukur, pengujian alat ukur dilapangan berupa pengujian perubahan kepekatan 

terhadap penambahan larutan nutrisi, pengujian debit yang mengalir ke reservoir 

campuran, dan perbandingan pengontrolan nilai kepekatan larutan nutrisi pada jarak dekat 

dan jarak jauh. 

4.1 Hasil Pengujian Kalibrasi Sensor Total Dissolve Solid (TDS) 

Pengujian kalibrasi sensor TDS dilakukan pengambilan data di 3 titik kepekatan 

dalam rentang 96,2 ppm – 1000 ppm. Pengujian dilakukan dengan cara pengukuran naik 

dan turun. Pengambilan data diambil sebanyak 35 kali dan dicantumkan pada Lampiran. 

Data kemudian dirata-rata dan dirangkum pada Tabel 4.1 seperti berikut: 

 
Tabel 4. 1 Hasil pengujian kalibrasi sensor Total Dissolve Solid 

Rata-Rata Keluaran Tegangan 

Standar Kepekatan (ppm) n Pengukuran Naik 

(V) 

Pengukuran Turun 

(V) 

96,2 35 0,26 0,27 

500 35 1,33 1,33 

1000 35 2,16 2,17 

 
Keluaran dari kalibrasi sesor TDS di atas berupa besaran tegangan. Setiap titik uji 

memiliki keluaran yang berbeda beda. Dari persamaan regresi linear keluaran besaran 

tegangan, bisa didapatkan nilai konstanta yang memengaruhi perubahan kepekatan pada 

sensor TDS. Persamaan regresi linear tersebut dibutuhkan untuk melihat apakah 

perubahan nilai input yang berupa kadar kepekatan (ppm) menjadi keluaran yang berupa 

tegangan sudah memenuhi karakteristik pengukuran yang baik atau belum. Lalu, hasil 

persamaan regresi linear tersebut dimasukkan ke dalam program untuk mengaktifkan 

sensor TDS. Setelah dimasukkan ke dalam program, akan didapatkan keluaran nilai 

kepekatan besaran ppm. Data nilai kepekatan yang diambil itu berfungsi untuk 

mengetahui karakteristik pengukuran sensor dan membuat hasil pengukuran lebih stabil. 
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histerisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4. 1 Grafik pengukuran naik antara kepekatan ( ppm) dengan tegangan (V) 

 
Pada Gambar 4.1, ditunjukkan grafik pengukuran naik antara input kepekatan 

pada tiga titik yaitu 96,2 ppm, 500 ppm, dan 1000 ppm dengan nilai tegangan yang 

dihasilkan. Jika keduanya dihubungkan, maka akan membentuk persamaan linear. Dari 

Gambar 4.1 juga dapat dilihat nilai linearitas (R2) dari pengukuran naik adalah 0,9947 

mendekati nilai 1 sehingga menyatakan hubungan antara kedua besaran adalah sebanding. 

Jika semakin besar input kepekatan, maka semakin besar pula tegangan yang dihasilkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4. 2 Grafik pengukuran turun antara kepekatan ( ppm) dengan tegangan (V) 
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Pada Gambar 4.2, ditunjukkan grafik pengukuran turun antara input kepekatan 

dengan nilai tegangan yang sama seperti Gambar 4.1. Perbedaannya hanya pada cara 

pengukurannya, yaitu dengan cara menurun dari titik 1000 ppm ke 96,2 ppm. Persamaan 

linear yang dihasilkan juga hampir sama dengan nilai linearitas (R2) dari pengukuran naik, 

yaitu 0,9956. Nilai tersebut pun mendekati 1 sehingga dapat dinyatakan pula bahwa 

hubungan antara kedua besaran adalah sebanding. Jika antara pengukuran naik dan turun 

dikalkulasikan, maka didapatkan persamaan regresi linear. Persamaan tersebut, yaitu 

y=0,001x + 0,056. Variabel y merupakan tegangan yang didapatkan dari pengukuran 

sensor dan x merupakan nilai keluaran kepekatan (ppm) yang dipengaruhi oleh besarnya 

tegangan. Persamaan regresi linear yang didapatkan itu dimasukkan ke dalam 

pemrograman mikrokontroler. Setelah persamaan dimasukkan, dilakukan pengukuran 

naik dan turun dengan keluaran kadar kepekatan (ppm) sebanyak 35 data yang 

dicantumkan pada Lampiran II. Data tersebut diolah dan didapatkan karakteristik 

pegukuran dari sensor TDS yang dirangkup pada tabel berikut. 

 
Tabel 4. 2 Karakteristik sensor TDS pada pengukuran naik 

 

Titik Uji 

(ppm) 

Hasil 

Pengukuran 

(ppm) 

 
Bias 

Standar 

Deviasi 

Akurasi 

(%) 

Eror 

(%) 

Presisi 

(%) 

96,2 108 -7 4 95 5 89 

500 491 9 10 92 8 94 

1000 994 6 14 95 5 96 

 
Pada Tabel 4.2, dipaparkan karakteristik sensor TDS pada pengukuran naik. Pada 

penunjukkan hasil ukur pada pengukuran naik, sensor cenderung menunjukkan hasil yang 

nilainya kurang besar dibanding standar yang digunakan, kecuali pada titik 96,2 ppm. 

Karakteristik sensor yang pertama adalah bias. Seperti yang dijelaskan pada bab tinjauan 

pustaka, bias merupakan nilai perbedaan antara titik yang duji dengan rata rata hasil 

pengukuran. Bias terbesar dari titik 96,2 ppm adalah -18,28 ppm. Pada titik 500 ppm bias 

terbesar adalah 27,59 ppm dan bias terbesar pada titik 1000 ppm adalah 35,62 ppm. 

Karakteristik selanjutnya adalah akurasi. Secara singkat, akurasi merupakan kedekataan 

nilai pengukuran dengan nilai sebenarnya. Dari ketiga titik uji, dua di antaranya 
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menunjukkan sensor TDS memiliki akurasi yang cukup bagus karena nilai akurasinya 

lebih dari 90%. Akurasi pada titik 96,2 ppm adalah 95%, pada titik 500 ppm adalah 92%, 

lalu pada titik 1000 ppm adalah 95%. 

Selain akurasi, terdapat karakteristik yang berbanding terbalik, yaitu error atau 

kesalahan. Kesalahan adalah presentase perbedaan pada alat ukur dengan nilai 

sebenarnya. Sama seperti akurasi, jika akurasi terkecil pada titik 500 ppm maka error 

terbesar pun terdapat pada titik 500 ppm. Karakteristik berikutnya adalah presisi. Presisi 

merupakan kedekatan nilai dari dua pengukuran atau lebih yang dilakukan pada titik ukur 

yang sama. Semakin besar nilai presisi, semakin bagus alat ukur yang digunakan. Pada 

pengujian naik, titik uji memiliki nilai presisi lebih dari 90%. Titik 96,2 ppm nilainnya 

mendekati 90%. Nilai presisi yang paling rendah adalah 89%. Hal tersebut karena standar 

yang digunakan adalah standar air mineral sehingga cukup gampang berubah jika larutan 

bersentuhan langsung dengan udara terbuka. Pada titik 500 ppm dan 1000 ppm, nilai 

presisi secara berturut turut adalah 94% dan 96%. 

 
Tabel 4. 3 Karakteristik sensor TDS pada pengukuran turun 

 

Titik Uji 

(ppm) 

Hasil 

Pengukuran 

(ppm) 

 
Bias 

Standar 

Deviasi 

Akurasi 

(%) 

Eror 

(%) 

Presisi 

(%) 

96,2 109 -8 4 96 4 89 

500 492 8 8 94 6 95 

1000 995 5 12 96 4 96 

 
Tabel 4.3 adalah tabel yang sama seperti Tabel 4.2, yaitu tabel karakteristik sensor 

TDS. Perbedaannya terletak pada metode pengukurannya. Tabel 4.2 adalah tabel 

karakteristik sensor TDS untuk pengukuran naik dari 96,2 ppm ke 1000 ppm, sedangkan 

Tabel 4.3 adalah tabel pengukuran turun dari 1000 ppm ke 96,2 ppm. Bias dari titik sensor 

pengukuran turun itu juga nilainya cenderung kurang dari titik uji, kecuali pada titik 96,2 

ppm. Nilai rata-rata bias dari titik 96.2 ppm adalah sebesar -8 ppm dan nilai bias terbesar 

adalah -19,28 ppm. Untuk bias di titik 500 ppm dan 1000 ppm, berturut turut 19,17 ppm 

dan 42,63 ppm dengan rata rata bias 8 ppm dan 5 ppm. Lalu, untuk nilai akurasi terkecil 

pada pengukuran turun, sama seperti pada pengukuran naik yaitu pada titik 96,2 ppm dan 

untuk titik 500 ppm dan 1000 ppm nilai akurasi cukup baik karena diatas 90%. Pada 



45  

karakteristik error atau kesalahan, sama seperti pengukuran naik jika nilai akurasi paling 

kecil maka memiliki error paling besar. Selannjutnya, yaitu karakteristik pengukuran 

presisi. Kepresisian pada alat ukur cukup bagus, yakni nilainya berada diatas 90% kecuali 

titik 96,2 ppm hampir mendekati angka 90%. Persentase karakteristik sensor di atas 90% 

dinyatakaan cukup baik karena pada literatur yang ditulis oleh Kusumah, dkk (2017) 

dinyatakan bahwa rentang kepekatan ±30 ppm tidak terlalu berpengaruh pada hasil 

tumbuh kembangnya tanaman tomat. 

 
Tabel 4. 4 Rata-rata kesalahan dan histerisis pengukuran 

 
Titik Uji (ppm) 

Error Keseluruhan 

(%) 

 
Histerisis (ppm) 

96,2 10 1,0 

500 7 1,0 

1000 4 0,9 

 
Pada Tabel 4.4 ditunjukkan nilai rata rata kesalahan dari pengukuran naik dan 

pengukuran turun dan nilai histerisis. Nilai kesalahan jika dirata-ratakan pada titik 96,2 

ppm adalah 10% dan nilai histerisis 1,0. Pada titik 500 ppm nilai kesalahan sebesr 7% dan 

histerisis 1,0. Pada titik skala maksimal 1000 ppm, nilai kesalahannya adalah sebesar 

4% dan nilai histerisis sebesar 0,9. Jadi, dapat disimpulkan pada titik 96,2 ppm terdapat 

kesalahan paling besar. 

Nilai hasil ukur yang didapatkan dari beberapa titik dipengaruhi oleh beberapa hal. 

Pertama, kesalahan berasal dari kemampuan sensor TDS df robot atau biasa disebut 

dengan kesalahan sistematik. Karena sensor TDS memakai prinsip pengukuran dengan 

elektroda, hasil pengukuran menjadi kurang stabil dan sulit dikendalikan atau diperbaiki 

oleh penulis. Kedua, kesalahan didapatkan dari keterbatasan waktu dan tempat kalibrasi 

yang tidak dilakukan di laboratorium sehingga suhu dan keadaan udara tidak dapat diatur. 

Pada 10 data pengujian terakhir, sulit ditemukan pengukuran yang lebih stabil daripada 

sebelumnya. Jadi, kesepuluh data terakhir itu sulit mendekati hasil ukur yang sama dengan 

25 data sebelumnya. Setelah selesai melakukan pengujian pun ternyata terdapat sedikit 

debu pada larutan standar yang digunakan walaupun setiap selesai diuji wadah larutan 

standar tersebut selalu ditutup. Ketiga, kesalahan berasal dari posisi pengukuran. Standar 



 

deviasi dari data pengujian cukup besar karena posisi uji standar yang tidak tetap. Sensor 

TDS dari DFRobot sensitif teradap perubahan posisi ukur dan hasilnya tidak akan akurat 

jika pengukuran dilakukan di dinding wadah larutan. Ketika probe pada sensor menyentuh 

sedikit partikel debu yang masuk hasil ukur pun langsung berubah jauh. 

 

4.2 Hasil Pengujian Perubahan Kepekatan Larutan Nutrisi 

Pada pembahasan kedua ini dijelaskan mengenai seberapa besar perubahan nilai 

kepekatan setiap penambahan sedikit volume pada keadaan sebenarnya. Maksud dari 

keadaan sebenarnya adalah pelarut yang dipakai merupakan air pdam yang mengalir di 

rumah rumah dan zat terlarutnya adalah larutan nutrisi AB mix yang sudah dicampur 

dengan air dengan perbandingan nutrisi A, nutrisi B, dan air secara berturut turut 1:1:4. 

Apabila ada nutrisi A dengan volume 250 mL dan nutrisi B dengan volume 250 mL, 

maka air yang dicampurkan adalah 1000 mL atau 1 L. Pada pengujian dilakukan 

pencampuran nutrisi AB mix dengan perbandingan volume nutrisi A dan nutrisi B 50 

mL:50 mL, lalu dimasukkan ke air sebanyak 200 mL sebesar 1 mL – 5 mL. Pangukuran 

nilai kepekatan itu menggunakan alat ukur kadar kepekatan TDS meter merk TDS-3. Jika 

dilihat pada Lampiran II, rata-rata nilai kepekatan awal air sebesar 119 ppm. Pada Tabel 

4.4 akan ditunjukkan nilai rata-rata kenaikan kadar kepekatan setiap penambahan larutan 

nutrisi. 

 
Tabel 4. 5 Rata rata kadar kepekatan 

 
volume uji (mL) 

 
n 

 
Rata-Rata Keluaran Kepekatan (ppm) 

1 30 301 

2 30 486 

3 30 656 

4 30 841 

5 30 1022 

Pada pengujian, data yang diambil adalah 30 kali pengukuan. Data diambil setiap 

penambahan 1 mL larutan nutrisi sampai lima kali, sehingga total penambahan adalah 5 

mL larutan nutrisi. Pada saat air dengan volume 200 mL ditambah, rata rata nilai kepeatan 

per larutan nutrisi 1 mL sebesar 301 ppm dari kepekatan awal 119 ppm. Nilai kepekatan 
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terbesar dari data yang diambil adalah 320 ppm dan yang terkecil adalah 288 ppm. Pada 

saat ditambah 1 mL larutan nutrisi lagi, nilai kepekatan berubah dengan rata rata 486 ppm. 

Dari 30 data yang diambil, nilai kepekatan terbesar adalah 510 ppm dan nilai kepekatan 

terkecil 471 ppm. Setelah ditambahkan 1 mL yang ketiga, kepekatan larutan naik lagi 

dengan rata-rata 656 ppm dengan nilai kepekatan terbesar 680 ppm dan terkecil 650 ppm. 

Kemudian ketika ditambahkan 1 mL larutan yang keempat, nilai kepekatan bertambah 

dengan rata rata 841 ppm dan nilai kepekatan yang terukur paling besar 860 ppm dan 

terkecil 806 ppm. Lalu, penambahan larutan nutrisi yang kelima sehingga total 

penambahan 5 mL membuat kadar kepekatan naik dengan rata rata sebesar 1022 ppm dan 

nilai kepekatan sebesaran 1040 ppm dan terkecil 1000 ppm. 

Perbedaan yang signifikan antara nilai minimum dan maksimum berasal dari 

penakaran pipet 1 mL yang kurang tepat walaupun pada prosesnya penguji benar benar 

mengondisikan volume yang ditambahkan sebesar 1 mL dan volume gelas air pada gelas 

ukur sebesar 200 mL. Penyebab yang kedua yaitu pengendapan larutan nutrisi AB mix 

ketika sudah dicampur. Endapan dari larutan nutrisi gampang tercampur dan cepat 

engendap lagi. Walaupun penguji sudah mengondisikan untuk mengambil larutan tidak 

pada endapan penyebab ini bisa saja terjadi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 3 Grafik pengaruh perubahan kepekatan terhadap penambahan nutrisi 

Pada Gambar 4.3, dipaparkan grafik dari pengujian penambahan nilai kepekatan 

terhadap penambahan nutrisi. Pada gambar sudah dapat dilihat bahwa semakin besar 

volume nutrisi yang ditambahkan semakin besar pula nilai kepekatan. Persamaan linear 
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dari grafik adalah y = 179,62x + 122,23. Artinya, nilai kepekatan adalah 179,62 dikali 

dengan volume nutrisi yang ditambahkan dalam milimeter kemudian ditambah dengan 

122,23. Nilai linearitas dari grafik yaitu 0,9998 dan sangat mendekati 1 yang berarti 

penambahan volume sebanding dengan naiknya nilai kepekatan. 
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Gambar 4. 4 Grafik rata-rata penambahan nilai kepekataan terhadap penambahan nutrisi 

 

Setelah diketahui nilai kepekatan pada saat ditambah 1 mL secara berturut turut, 

maka akan dapat diketahui seberapa besar kenaikan kepekatan apakah konstan atau tidak. 

Pada Gambar 4.4, ditunjukkan besar kenaikan kepekatan setiap ditambah 1 mL larutan 

nutrisi dengan cara menghitung besar selisih nilai kepekatan setelah ditambah 1 mL 

larutan nutrisi dengan nilai kepekatan sebelumnya. Rata rata nilai kepekatan naik sebesar 

181 ppm. Sehingga dapat dinyatakan setiap 200 mL air yang dicampur dengan 1 mL 

larutan nutrisi dapat menaikkan kepekatan sebesar 181 ppm. Pada saat ditambah larutan 

sebanyak 3 mL kenaikan larutan nutrisi sebesar 169 ppm atau paling rendah diantara rata 

rata lainnya. Hal tersebut dapat dikarenakan oleh beberapa hal. Pertama, kesalah 

sistematik dari alat ukur TDS meter, kesalahan ini berada diluar kendali penguji dan 

memiliki persentase yang sangat kecil jika alat tersebut masih berfungsi dengan baik. 

Kedua, kesalahan pipet yang digunakan pada saat pengujian. Pipet yang digunakan adalah 

pipet berbahan plastik dengan kaspasitas 1 mL jika digunakan secara terus menerus bisa 

sangat berdampak pada volume yang ingin diambil. Selain itu posisi melihat yang tidak 
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benar bear sejajar dengan skala pengukuran bisa membuat larutan nutrisi yang ditambah 

tidak benar benar bervolume 1 mL. Ketiga, terdapat endapan pada larutan AB mix jika 

sudah dilakukan pencampuran. Walaupun penguji sudah memastikan untuk mengambil 

bagian atas dari larutan sehingga endapan tidak ikut tercampur hal tersebut bisa saja 

terjadi. 

 

4. 3    Hasil Pengujian Debit Pompa 

Debit merupakan salah satu parameter yang digunakan pada jenis pompa. 

Debit adalah volume fluida yang dipindahkan oleh pompa dari sisi isap ke sisi buang 

setiap satuan waktu. Pada pengujian, dilakukan pengukuran volume menggunakan gelas 

ukur kapasitas 250 mL dengaan skala minimum 25 mL dan gelas ukur kapasitas 100 mL 

dengan skala minimal 10 mL. Tujuannya adalah untuk mengetahui rata rata debit pada 

pompa yang digunakan. 

 
Tabel 4. 6 Rata-rata keluaran volume 

waktu uji 

(sekon) 
n 

Rata-Rata Keluaran Volume 

Pengukuran Naik (mL) Pengukuran Turun (mL) 

5 15 10,00 10,00 

10 15 33,53 32,00 

15 15 54,60 52,33 

20 15 76,27 73,00 

30 15 117,00 119,00 

 
Tabel 4.5 menunjukkan nilai rata-rata pengujian. Pengujian dilakukan pada lima 

titik waktu uji dan dilakukan pengukuran naik dan pengukuran turun. Waktu uji yang 

digunakan, antara lain 5 sekon, 10 sekon, 15 sekon, 20 sekon, dan 30 sekon. Data yang 

diambil sebanyak 15 kali pengukuran naik dan 15 kali pengukuran turun. Nilai keluaran 

paling konstan ada pada waktu 5 sekon, volume yang didapatkan yaitu 10 mL baik pada 

pengukuran naik maupun pengukuran turun. Pada titik 10 sekon, rata-rata pengukuran 

naik 33,53 mL sedangkan untuk pengukuran turun 32,00 mL. Pada tabel pun terlihat 

setiap kenaikan 5 sekon naik sebanyak 20 mL kecuali pada titik waktu uji 30 sekon selisih 

dengan pengujian sebelumnya adalah 40 mL. Hal tersebut disebabkan titik pengujian lain 
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memiliki selisih 5 sekon sedangkan titik uji keempat dan kelima memiliki selisih 10 

sekon. 
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Gambar 4. 5 Grafik pengukuran naik (a) dan turun (b) volume setiap satuan waktu 

 
Gambar 4.5 merupakan grafik pengukuran naik dan turun dari pengujian keluaran 

pompa setiap satuan waktu. Kedua grafik hampir terlihat identik. Keidentikan grafik dapat 

dilihat dari persamaan pada grafik. Konstanta x pada grafik sama--sama bernilai 25. Nilai 

linearitas untuk grafik naik adalah 0,9790 dan pengukuran turun adalah 0,9613. Nilai 

tersebut mendekati 1 sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin lama waktu nyala 

pompa semakin banyak volume yang keluar dari pompa. Pada grafik titik uji 5 sekon 

sampai 20 sekon terlihat seperti garis lurus. Namun, pada titik 20 sekon ke 30 sekon grafik 

sedikit naik. Hal tersebut karena titik uji yang diambil semuanya memiliki selisih 5 sekon 

kecuali titik uji ke lima yang memiliki selisih 10 sekon. 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, debit pompa merupakan perbandingan 

antara volume setiap satuan waktu. Besarnya debit pompa perlu diketahui untuk 

mengetahui seberapa besar volume yang keluar dari selang ketika terjadi penambahan 

volume nutrisi atau air. Jadi masing masing hasil keluaran volume dibagi dengan waktu 

uji. berikut adalah perhitungan debit pompa pada setia[ titik uji baik pada pengukuran 

naik maupun pada pengukuran turun. 

1. Pada titik uji 5 sekon 

𝑄 = 
10 𝑚𝐿 

= 2 mL/s 
5 𝑠 

𝑄 = 
10 𝑚𝐿 

= 2 mL/s 
5 𝑠 
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2. Pada titik uji 10 sekon 

𝑄 = 
33,53 𝑚𝐿 

= 3,35 mL/s 
10 𝑠 

𝑄 = 
32,00 𝑚𝐿 

= 3,20 mL/s 
10 𝑠 

3. Pada titik uji 15 sekon 

𝑄 = 
54,60 𝑚𝐿 

= 3,35 mL/s 
15 𝑠 

𝑄 = 
52,33 𝑚𝐿 

= 3,48 mL/s 
15 𝑠 

4. Pada titik uji 20 sekon 

𝑄 = 
76,72 𝑚𝐿 

= 3,81 mL/s 
20 𝑠 

𝑄 = 
73,00 𝑚𝐿 

= 3,65 mL/s 
20 𝑠 

5. Pada titik uji 30 sekon 

𝑄 = 
117,00 𝑚𝐿 

= 3,90 mL/s 
30 𝑠 

𝑄 = 
119,00 𝑚𝐿 

= 3,96 mL/s 
30 𝑠 

 

Hasil perhitungkan kemudian ditabulasikan pada tabel 4.6 yang diurutkan 

berdasarkan dengan waktu uji yang digunakan. 

Tabel 4. 7 Rata-rata debit 

  Rata-Rata debit (mL/s)  

waktu uji 

(sekon) 
n 

 
Pengukuran Naik 

 
Pengukuran Turun 

5 15 2,00 2,00 

10 15 3,35 3,49 

15 15 3,64 3,49 

20 15 3,81 3,65 

30 15 3,90 3,97 

Rata-rata 
 3,34 3,32 

 3,33 
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Gambar 4. 6 Grafik rata rata debit 

 

Data hasil perhitungan yang sudah ditabulasikan dapat dihitung rata-rata dari debit 

setiap titik lalu diplot menjadi grafik. Berdasarkan hasil perhitungan, rata-rata debit 

pompa adalah 3,33 mL/s. Sumbu x adalah waktu uji dan sumbu y adalah debit. Hasil 

grafik dapat dilihat pada Gambar 4.7. Pada gambar, besar debit pada titik 10 sekon sampai 

30 sekon cenderung konstan. Namun, pada titik uji 5 mL memiliki debit paling rendah 

berdasarkan pembacaan skala pada gelas ukur. Gelas ukur yang digunakan memilih skala 

ukur minimal 20 mL. Penguji melihat volume gelas yang terisi tepat di tengah ketika gelas 

0 mL sampai skala minimum 20 mL sehingga penguji berasumsi bahwa volume yang 

keluar dari pompa adalah benar-benar 10 mL. Selain pada titik 10 sekon sampai 30 sekon, 

nilai debit tidak tepat sama antara satu dengan lainnya. Hal itu juga dapat disebabkan oleh 

pembacaan skala pada gelas ukur dan posisi pembacaan skala. Selain karena skala 

minimum 20 mL, jarak antara satu skala dengan lainnya untuk gelas ukur kecil adalah 10 

mL sedangkan pada gelas ukur besar yaitu 25 mL. Hal itu membuat penguji tidak dapat 

membaca skala 1 mL – 4 mL. Skala 5 mL masih dapat dibaca ketika penunjukkan volume 

berada di tengah pembacaan skala. 

Kemudian, untuk kesalahan posisi pembacaan skala juga dapat dijadikan 

penyebab perbedaan debit. Seharusnnya posisi pembacaan skala harus tepat lurus dengan 

skala alat ukur yang akan dibaca. Pada saat pengujian posisi mata penguji bisa jadi tidak 

lurus dengan skala yang dibaca walaupun penguji telah memastikan bahwa pembacaan 

d
eb

it
 (

 m
L

/s
) 
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skala sudah tepat lurus dan benar. Selain itu, terdapat sebab lain, yakni tinggi keluaran 

selang dari pompa yang digunakan. Pemasangan pompa sudah pada tiggi yang tetap 

namun lama kelamaan posisi selang dapat berubah sehigga dapat memengaruhi keluaran 

volume dari selang yang digunakan. 

 

 
4.4 Hasil Pengujian Pengontrolan Nilai Kepekatan Nutrisi Tanaman 

Tomat Dari Jarak Jauh 

Bisa dipakainya prototipe untuk mengontrol nilai kepekatan pada tanaman tomat 

hidroponik tanpa pengkabelan atau dapat dikontrol dari jarak jauh tanpa harus ke kebun 

hidroponik tanaman tomat adalah tujuan dibuatnya prototipe ini. Oleh karena itu, perlu 

dilakukan pengujian keluaran kepekatan ketika dikontrol pada kebun hidroponnik dengan 

tempat yang jauh dari kebun hidroponik. Pada pengujian ini, tanaman tomat yang 

dikontrol berumur 14 sampai 20 hari dan jarak terdekat yang diambil adalah 0 km dari 

tempat instalasi hidroponik sedangkan untuk jarak jauh ada pada 8,1 km menurut jarak 

yang dihitung dari google maps. 

 
 

Gambar 4. 7 Tampilan hasil pengukuran kepekatan 
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Gambar 4.8 menunjukkan tampilan aplikasi yang digunaan pada saat pengujian. 

Pada gambar tersebut ditunjukkan bahwa pukul 10 lebih 51 menit 50 sekon nilai 

kepekatan yang ditunjukkan adalah 957 ppm. Pengujian dilakukan dengan mengambil 

data sebanyak 30 data yang diambil berdasarkan pengamatan nilai kepekatan setiap 5 

menit sekali. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4. 8 Pengukuran kepekatan pada jarak 8.1 km (a) dan 0 km (b) 
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Hasil pengujian monitoring nilai kepekatan dibuatkan grafik seperti pada gambar 

4.9. Kedua grafik dari data yang didapatkan pada jarak 8.1 km dengan 0 km adalah sama. 

Nilai naik turun kepekatan juga sama. Jika dilihat pada data hasil pengujian yang terdapat 

pada Lampiran V, hasil pembacaan rata rata sama, jika terjadi perbedaan pembacaan 

selisihnya hanya 1 ppm. 
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Gambar 4. 9 Grafik gabungan pengukuran kepekatan pada jarak 8.1 km dan 0 km 

 
Setelah kedua grafik dijadikan satu sumbu dapat dilihat bahwa grafik saling 

berhimpit satu dengan lainnya. Sehingga Gambar 4.10 merupakan pembuktian dari 

Gambar 4.9 bahwa kedua pengukuran memiliki hasil yang identik tanpa delay. Pada 

waktu pengukuran sekitar menit ke 50 sampai 55 terdapat lonjakan yang sangat drastis. 

Pada saat menit ke 50 data kepekatan yang didapatkan adala 797 ppm sedangkan pada 

menit ke 55 nilai kepekatan naik menjadi 909 ppm. Hal ini disebabkan oleh terjadinya 

proses pengadukan pada waktu uji menit ke 50 sampai 55 sehingga grafik naik. 

Pengadukan membuat endapan larutan nutrisi maupun partikel lainnya naik ke tengah 

maupun ke permukaan reservoir sehingga sensor mendeteksi banyak padatan yang terlarut 

pada larutan. Nilai dari data pengujian juga tidak konstan dan dapat naik kepekatannya 

sampai 50 ppm dikarenaka sensor TDS sangat sensitif terhadap perubahan. 
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Dari penjabaran di atas, dapat diketahui bahwa hal yang harus diperhatikan pada 

saat pemasangan maupun pengontrolan yang pertama adalah pemasangan sensor TDS. 

Sensor harus dipasang pada tempat yang dekat dengan aliran pipa yang akan dialirkan ke 

pipa talang tumbuhan sehingga kepekatan yang terukur benar-benar kepekatan yang 

mengalir pada pipa talang tumbuhan. Kedua, pemasangan pompa dan selang tidak boleh 

sejajar. Selang hasil keluaran pompa harus lebih tinggi dari pompa supaya waktu pompa 

dinyalakan dan dimatikan kembali aliran laruran benar benar berhenti. Ketiga, 

pengadukan larutan nutrisi sangat berpengaruh pada nilai kepekatan. Sifat larutan nutrisi 

AB mix dapat mengendap sehingga ketika partikel endapan tercampur kembali nilai 

kepkatan bisa naik. Selain larutan nutrisi, partikel debu halus bisa saja masuk karena 

instalasi hidroponik dan larutan nutrisi bisa menumbuhkan lumut karena terpapar sinar 

matahari dengan suhu dan kelembaban yang berbeda-beda. Instalasi hidroponik tidak 

ditempatkan pada tempat yang steril melainkan lingkungan bebas dengan keadaan 

bermacam-macam sehingga dapat memicu reservoir campuran mendpat perubahan 

karakteristik cairan karena debu halus, sinar matahari, dan suhu. Keempat, koneksi 

jaringan internet yang digunakan memengaruhi proses pengontrolan dari jarak jauh. Jika 

koneksi jaringan internet pada tempat instalasi hidroponik kurang bagus maka Node MCU 

akan kesulitan untuk mengirimkan nilai kepekatan larutan. Sedangkan, jika koneksi 

jaringa internet yang digunakan oleh operator maka operator akan sulit menerima hasil 

kepekatan yang dikirimkan Node MCU dan sulit mengirimkan perintah kontrol 

pembukaan dan penutupan pompa yang digunakan. 
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5.1 Kesimpulan 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil pengerjaan dan pengujian yang dilakukan pada proyek akhir ini, 

maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Prototipe telah dibuat dan dapat digunakan untuk mengontrol kadar kepekatan 

Tanaman Tomat. Komponen yang digunakan untuk membuat prototipe pengontrol 

kepekatan nutrisi pada tanaman tomat berbasis jaringan sensor nirkabel adalah 

Arduino UNO, Node MCU, Sensor TDS, LCD, Relay, poppa, Smartphone, dan 

catu daya. 

2. Berdasarkan prototipe yang dibuat karakteristik sensor TDS yang digunakan 

karakteristik sensor diuji pada tiga titik uji yaitu 96,2 ppm, 500 ppm, dan 1000 

ppm. Karakteristik bias sensor pada pengukuran naik secara berturut turut adalah 

-7 ppm, 9 ppm dan 6 ppm. Sedangkan pada pengukuran naik adalah -8 ppm, 8 

ppm, dan 5 ppm. Karakteristik akurasi sensor untuk pengukuran naik secara 

berturut turut adalah 95%, 92%, dan 95%. Sedangkan untuk pengukuran turun 

adalah 96%, 94% dan 96%. Karakteristik error pada sensor kebalikan dari akurasi, 

untuk pengukuran naik presentase error pada sensor secara berturut turut adalah 

5%, 8%, dan 5% kemudian untuk pengukura turun adalah 4%, 6%, dan 4%. 

Karakteristik selanjutnya adalah presisi sensor. Nilai kepresisisan sensor pada 

pengukuran naik berturut turut yaitu 89%, 94%, dan 96%. Sedangkan untuk 

pengukuran turun adalah 89%, 95%, dan 96%. Karakteristik terakhir yaitu 

histerisis. Nilai histerisis pengukuran sensor secara berturut turut yaitu 1,0; 1,0; 

dan 0,9. 

3. Berdasarkan pengujian pengukuran nilai kepekatan, rata rata nilai kepekatan setiap 

penambahan nutrisi yang diuji pada lima titik uji penambahan larutan nutrisi 

terhadap 200 mL air. Titik uji yang digunakan yaitu 1 mL, 2 mL, 3 mL, 4 mL, dan 

5 mL. Rata-rata nilai kepekatan pada titik 1 mL adalah 301 ppm. Rata-rata nilai 

kepekatan pada titik 2 mL adalah 486 ppm. Rata-rata nilai kepekatan pada titik 3 

mL adalah 656 ppm. Rata-rata nilai kepekatan pada titik 4 mL adalah 841 ppm. 

Rata-rata nilai kepekatan pada titik 5 mL adalah 1022 ppm. 
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4. Berdasarkan pengujian pengukuran debit titik uji yang digunakan adalah satuan 

waktu 5 sekon, 10 sekon, 15 sekon, 20 sekon, dan 30 sekon. Dari pengujian 

tersebut disimpulkan debit pompa adalah 3,33 mL/s. 

5. Berdasarkan pengujian yang membandingkan hasil ukur nilai kepekatan pada 

nutrisi Tanaman Tomat hasil ukur nilai kepekatan hampir sama pada rentang 

pengukuran 797 ppm sampai 810 ppm sebelum diaduk dan setelah dilakukan 

pengadukan kadar kepekatan pun sama pada rentang pengukuran 902 ppm – 950 

ppm. 

 

 
 

5.2 Saran 

Tujuan dibuatnya prototipe pengontrolan kepekatan larutan nutrisi pada tanaman 

tomat yaitu untuk memantau kecukupan nutrisi dalam air yang dialirkan pada instalasi 

hidroponik Tanaman Tomat,. Namun alat yang dibuat belum optimal, sehingga 

diperlukan perbaikan. Berikut ini beberapa saran yang dapat diberikan untuk 

pengembangan alat ini, antara lain: 

1. Menambah komponen pengaduk pada reservoir campuran sehingga jika ditambahkan 

larutan nutrisi atau air bisa langsung teraduk dan pengendapan dapat dihindari. 

2. Menambah mode timer nyala setiap pompa sehingga penambahan larutan nutrisi 

yang terlalu banyak dapat dihindari. 

3. Penggunaan jaringan internet yang stabil sehingga sambungan antara Smartphone 

dengan prototipe tetap stabil 
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