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ABSTRAK 

 
Metode hidroponik bukan hal yang baru di kalangan petani khususnya di wilayah yang kurang 

lahan untuk bercocok tanam, metode hidroponik Nutrient Film Technique sangat mudah 

dikembangkan terutama di wilayah yang kurang lahan untuk bercocok tanam, metode hidroponik 

sangatlah mudah dikembangkan terutama di wilayah perkotaan karena tidak memerlukan lahan 

yang luas. Akan tetapi tanaman hidroponik sangat bergantung pada larutan nutrisi dan harus sesuai 

kebutuhan tanaman. Pada penelitian ini akan dibuat sistem otomatis untuk proses pencampuran 

larutan nutrisi pada tanaman cabai hidroponik dengan menggunakan sensor EC dan pH untuk 

mendeteksi nilai konduktivitas listrik (EC) dan derajat keasaman (pH) nutrisi. Untuk komponen 

elektro yang digunakan pada sistem ini yaitu mikrokontroler Arduino Uno, sensor pH, sensor EC, 

modul RTC, layar LCD 16 X 2, relay 5 VDC 2 channel, sakelar latch, resistor dan lampu LED. 

Pengujian sistem dilakukan pada menit ke 15, 30, 45 dan 60. Hasil pengontrolan EC pada waktu 

tersebut secara berturut-turut sebesar 1324,90 µS/cm; 1369,63 µS/cm; 1347,74 µS/cm dan 

1325,26 µS/cm. Sedangkan, hasil pengontrolan pH pada rentang waktu tersebut secara berturut- 

turut sebesar 6,23; 5,90; 5,78 dan 6,17. Hasil dari pengujian nilai eror pada sensor pH sebesar 

10,77% dan sensor EC sebesar 5,46%. 

Kata kunci: Nutrient Film Technique, sensor pH, sensor EC, larutan nutrisi, cabai (Capsicum 

frutescens L.) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Hidroponik merupakan salah satu metode dalam budidaya tanaman, 

metode hidroponik memberikan keuntungan dari segi kerapian dan efisiensi 

tanaman yang dibudidayakan karena metode ini tidak menggunakan media tanah 

melainkan menggunakan air sebagai media tanamnya. Metode hidroponik 

menggunakan larutan nutrisi mineral dalam air untuk proses pertumbuhan 

tanaman. Terdapat 6 jenis teknik hidroponik, yaitu wick, deep water culture, EBB 

dan flow (Flood & Drain), Drip (recovery atau non recovery), nutrient film 

technique, dan aeroponic. Terdapat ratusan variasi metode dalam sistem 

hidroponik namun semua metode hidroponik adalah variasi dan kombinasi dari 6 

jenis dasar (Domingues dkk, 2012). Pada penelitian ini digunakan metode NFT. 

NFT adalah singkatan dari Nutrient Film Technique. Kata film dikarenakan 

tanaman tumbuh pada aliran tipis yang menyerupai lapisan film. Konsep dasar 

NFT ini adalah suatu metode budidaya tanaman dengan akar tanaman tumbuh 

pada lapisan nutrisi yang dangkal dan tersirkulasi sehingga tanaman dapat 

memperoleh cukup air, nutrisi dan oksigen. Sistem hidroponik NFT dapat 

digunakan di lahan terbatas maupun mengoptimalkan lahan yang tersedia. 

Unsur utama tanaman hidroponik dengan media utama air maka selain 

faktor suhu dan kelembaban, ketergantungan terhadap larutan nutrisi menjadi 

salah satu faktor penentu yang paling penting dalam menentukan hasil dan 

kualitas pertumbuhan tanaman. (Toshiki, 2012). Ada dua variabel utama yang 

harus diperhatikan dalam membuat larutan nutrisi, yaitu konduktivitas listrik (EC) 

dan potensi kadar ion hidrogen (pH). Perubahan tingkat pH akan berpengaruh 

terhadap aktivitas fotosintesis tanaman karena CO2 mudah larut dalam air dan 

menurunkan pH. Karena nilai pH dapat berpengaruh terhadap aktivitas 

fotosintesis tanaman, maka tingkat pH dalam larutan air harus dikontrol untuk 

menghindari tanaman dari kerusakan (Saaid dkk, 2015). 
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Konduktivitas listrik (EC) larutan nutrisi di hidroponik dapat mewakili jumlah 

total garam dalam larutan nutrisi yang juga merupakan indikator jumlah ion untuk 

tanaman. Nilai EC yang tinggi menghambat serapan hara dengan meningkatkan 

tekanan osmotik, sedangkan nilai EC yang rendah dapat mempengaruhi kesehatan 

tanaman (Ibrahim dkk, 2015). Sedangkan larutan nutrisi untuk proses penanaman 

hidroponik cabai membutuhkan nilai EC berbeda-beda pada setiaip fase. 

Konduktivitas listrik harus rendah, pada fase tanaman kecil/belum dewasa, nilai 

EC berkisar antara 1-1,5 mS/cm. Setelah dewasa atau menjelang 

berbunga/berbuah, Nilai EC bisa ditingkatkan sampai 2,5-4 mS/cm (Sopian 

Asmana et al., 2017). Untuk waktu masa panen tanaman cabai dilakukan saat 

buah cabai menunjukkan matang panen, yaitu saat umur tanaman berumur 80 – 

90 hari setelah tanam (Suherman et al., 2018). 

Pada tanaman cabai, pH yang direkomendasikan adalah di antara rentang 

5,5 sampai 6,5 (Umah, 2012). Untuk Nilai pH dapat ditingkatkan dengan 

menambahkan larutan basa seperti natrium karbonat (Na2CO3), serta nilai dapat 

diturunkan dengan menambahkan larutan asam seperti asam asetat (CH3COOH). 

Penelitian sebelumnya, sudah dilakukan dengan membuat alat ukur pH 

dan TDS tanpa dilakukan pengontrolan terhadap larutan nutrisi hidroponik pada 

jenis tanaman yang tidak ditentukan. Oleh sebab itu, akan dibuat Prototipe Alat 

Kontrol Derajat Keasaman dan Konduktivitas Listrik Selama Masa Tanam Pada 

Larutan Nutrisi Hidroponik Tanaman Cabai (Capsicum frutescens L.), guna 

mengontrol nilai pH dan EC untuk menjaga variabel tersebut agar tetap optimal 

selama masa tanam. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, maka 

rumusan masalah yang akan dibahas pada proyek akhir ini adalah: 

1. Bagaimana perancangan mekanik untuk tandon pupuk dan tandon air pada 

hidroponik sistem NFT? 

2. Bagaimana kalibrasi nilai sensor pH dan EC yang sesuai dengan nilai buffer? 
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3. Bagaimana dapat mengontrol nilai pH yang sesuai dengan masa tanam 

tumbuhan cabai rawit? 

4. Bagaimana dapat mengontrol nilai EC yang sesuai dengan masa tanam 

tumbuhan cabai rawit? 

5. Bagaimana menciptakan data yang real time untuk pengontrolan pada tandon 

larutan nutrisi hidroponik cabai rawit? 

1.3 Pembatasan Masalah 

Adapun batasan masalah pada pembuatan proyek akhir ini adalah: 

1. Sistem kontrol hanya memberikan informasi berupa nilai pH dan EC. 

2. Pengontrolan hanya untuk masa tanam (vegetatif) tanaman cabai. 

3. Tidak membahas masalah suhu dan kelembaban pada tanaman. 

4. Tidak membahas jika kondisi tandon air dan tandon pupuk kosong. 

5. Metode Hidroponik yang digunakan adalah Nutrient Film Technique (NFT). 

 
1.4 Tujuan 

Tujuan dari pembuatan proyek akhir ini antara lain: 

1. Menentukan parameter karakteristik statis pada sensor EC yang terdiri dari 

nilai error, presisi, linieritas dan histeresis. 

2. Menentukan parameter karakteristik statis pada sensor pH yang terdiri dari 

nilai error, presisi, linieritas dan histeresis. 

3. Mengendalikan nilai EC pada hidroponik tanaman cabai selama masa tanam. 

4. Mengendalikan nilai pH pada hidroponik tanaman cabai selama masa tanam. 

 
1.5 Manfaat 

Manfaat dari penelitian ini adalah hasil penelitian dapat dijadikan sebagai 

sarana pemantauan nilai pH dan EC pada tanaman cabai sehingga dapat melakukan 

pengontrolan terhadap nutrisi yang diberikan. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan proyek akhir ini dibagi menjadi lima. 

Adapun rincian sistematika penulisannya adalah sebagai berikut: 

a. BAB I PENDAHULUAN 
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pryek akhir. 

c. BAB III RANCANG BANGUN 

Bab III berisi rancangan dan pembuatan prototipe yang membahas tentang 

desain, komponen-komponen, prinsip kerja, serta metode pengujian 

prototipe. 

d. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Memuat hasil pengujian prototipe serta analisis pengujian prototipe. 

e. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Memuat kesimpulan dan saran yang didapatkan selama proses perancangan 

prototipe untuk pengembangan di masa yang akan datang. 

Memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, 

pembatasan masalah dan sistematika penulisan. 

b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

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

dasar mengenai perangkat perangkat yang digunakan dalam pengerjaan 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bagian tinjauan pustaka ini akan dibahas mengenai beberapa teori yang 

mendukung pembuatan prototipe alat kontrol derajat keasaman dan konduktivitas 

listrik pada tumbuhan hidroponik tanaman cabai. Teori yang digunakan dalam 

perancangan perangkat keras dan perangkat lunak adalah studi dari keputusan berupa 

data-data literatur dari masing-masing komponen, informasi dari internet serta konsep- 

konsep teori buku penunjang, antara lain: 

2.1 Hidroponik 

Hidroponik atau istilah asingnya hydroponics, adalah istilah yang 

digunakan untuk menjelaskan cara bercocok tanam tanpa menggunakan tanah 

sebagai tempat menanam tanaman. Hidroponik berasal dari Bahasa Latin yang 

terdiri dari kata hydro yang berarti air dan kata ponos yang berarti kerja. Jadi 

definisi hidroponik adalah pengerjaan atau pengelolaan air yang digunakan 

sebagai media tumbuh tanaman dan tempat akar tanaman mengambil unsur hara 

yang diperlukan. Umumnya media tanam yang digunakan bersifat poros, seperti 

pasir, arang sekan, batu apung, kerikil, rockwool. (Lingga, 2015) 

2.1.1 Teknik Hidroponik Sistem Nutrient Film Technique (NFT) 

Nutrient Film Technique atau biasa disebut NFT adalah salah satu jenis 

metode penanaman hidroponik. Kata film dikarenakan tanaman tumbuh pada 

aliran tipis yang menyerupai lapisan film. Konsep dasar NFT ini adalah suatu 

metode budidaya tanaman dengan akar tanaman tumbuh pada lapisan nutrisi 

yang dangkal dan tersilkulasi sehingga tanaman dapat memperoleh cukup air, 

nutrisi, dan oksigen. Sistem hidroponik NFT dapat digunakan di lahan terbatas 

maupun mengoptimalkan lahan yang tersedia. 
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2.1.2 Tanaman Cabai Rawit (Capsicum frutescens L.) 

Cabai rawit merupakan salah satu tanaman holtikultura yang bernilai 

ekonomis tinggi. Cabe rawit identik dengan rasa pedas yang dihasilkan oleh 

senyawa capsaicin yang dikandungnya. Capsicum frustescens L. memiliki 

buah yang kecil dengan rasa yang pedas. Produksi tanaman cabe rawit ini dari 

tahun ke tahun terus meningkat, tahun 2019 produksi cabai sebesar 1,37 juta 

ton dengan luas panen sebesar 177.581 ha dan produktivitas sebesar 7,8 ton per 

ha. Jumlah ini diprediksi oleh Kementerian Pertanian akan terus meningkat 

tahun ini. Dengan target peningkatan sebesar 7% pada tahun ini, maka produksi 

cabai disasar mencapai 1,35 juta ton dengan luas panen 152.932 ha dan 

produktivitas sebesar 8,86 ton per ha. 

Selain berguna sebagai bahan penyedap masakan, cabe juga 

mengandung zat gizi yang sangat diperlukan oleh tubuh manusia. Cabe 

mengandung protein, lemak, karbohidrat, kalsium (Ca), fosfor (P), besi (Fe), 

vitamin‐vitamin (salah satunya adalah vitamin C) dan mengadung senyawa 

senyawa alkaloid, seperti capsaisin, flavonoid, dan minyak esensial (Prajnanta, 

2007). 

2.1.3 Masa Tanam Tanaman Hidroponik 

Masa vegetatif pada tanaman adalah masa perkembangan akar, daun, 

dan batang yang baru. Fase vegetatif ini berhubungan dengan tiga proses 

penting yaitu pembelahan sel, perpanjangan sel, dan tahap pertama dari 

diferensiasi sel. Fase pertumbuhan vegetatif terutama terjadi pada 

perkembangan akar, daun dan batang. Menurut Sitompul dan Guritno, 

pertumbuhan tanaman dipengaruhi faktor genetik dan faktor lingkungan. 

Faktor genetik akan mempengaruhi proses fisiologi tanaman, sedangkan faktor 

lingkungan dipengaruhi oleh temperatur, kadar air tanah dan unsur hara. Tanah 

yang memberi unsur hara dan kelembaban energi penyinaran dalam bentuk 

panas dan cahaya dan udara yang mengakibatkan karbondioksida dan oksigen. 

(Fauziah, 2016) 
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yang mengandung unsur hara makro dan B Mix yang mengandung unsur hara 

mikro. (Umar, Akhmadi & Sanyoto, 2016). Berikut ini tabel kandungan unsur 

hara dari pupuk AB Mix. 

Tabel 2.1 Kandungan Unsur Hara Pupuk AB Mix (Nutrisi A) 

Tabel 2.2 Kandungan Unsur Hara Pupuk AB Mix (Nutrisi B) 

2.1.4 Nutrisi AB Mix 

Nutrisi AB Mix merupakan larutan nutrisi yang sangat berpengaruh 

untuk tanaman hidroponik yang dapat digunakan sebagai suplai hara, baik 

makro maupun mikro untuk mendukung pertumbuhan tanaman yang 

optimum. Nutrisi hidroponik tersebut terdiri dari dua larutan, yaitu A Mix 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 
 Nutrisi A 
   

Unsur Fungsi 

1 Nitrogen (N) Membentuk DNA dan RNA 

2 Fosfat (P) Merangsang pertumbuhan akar tanaman 

3 Kalium (K) Sintesa protein 

4 Kalsium (Ca) Membentuk dinding sel (tahan penyakit) 

5 Sulfur (S) Penyusunan asam amino 

6 Magnesium (Mg) Inti klorofil 

 

 

 

 
 

No 
 Nutrisi B 
   
Unsur Fungsi 

1 Molibdenum (Mo) Pembelahan dan pembentukan sel 

2 Seng (Zn) Katalisator dalam pembentukan dan pembelahan 

sel 

3 Boron (Bo) Membentuk selulosa 

4 Mangan (Mn) Membentuk energi 

5 Tembaga (Cu) Stabilisator klorofil 

6 Klor (Cl) Membentuk fisik tanaman 

7 Besi (Fe) Proses pembentukan klorofil 
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2.1.5 Pekatan Nutrisi AB Mix 

Nutrisi hidroponik atau AB Mix ada yang berbentuk cair dalam 

kemasan botol 500 mL dan ada yang berbentuk serbuk. Pada dasarnya nutrisi 

yang berbentuk cair berasal dari serbuk yang sudah dilarutkan sehingga tidak 

perlu lagi membuat larutan AB Mix, karena larutan in terdiri dari nutrisi A dan 

B yang dikemas terpisah. Adapun caranya adalah sebagai berikut: 

1. Menyiapkan wadah penampung nutrisi sesuai jenis sistem hidroponik 

yang dibuat. 

2. Membuat larutan awal dengan perbandingan 1 liter air dengan 5 mL 

cairan nutrisi A dan nutrisi B. dengan komposisi tersebut didapatkan 

larutan dengan kepekatan 

3. Menaikkan konduktivitas listrik dengan cara menambahkan 1 mL 

larutan nutrisi A dan 1 mL larutan nutrisi B 

2.2 Parameter Pemenuhan Nutrisi Hidroponik 

2.2.1 Pengaruh pH Terhadap Tanaman Hidroponik 

Potensi ion Hidrogen (pH) sangat berpengaruh terhadap larutan nutrisi 

tanaman yang diranam memakai sistem hidroponik. Jika nilai pH terlalu tinggi 

hal ini menimbulkan pengendapan unsur-unsur hara mikro tersebut. Salah satu 

unsur hara mikro yang tidak dapat diserap secara optimal oleh tanaman adalah 

Klorin (Cl). Unsur hara ini berperan sebagai aktivator enzim selama produksi 

oksigen dari air, hal tersebut menyebabkan pertumbuhan akar tanaman menjadi 

kurang optimal (Izzati, 2006) 

Apabila nilai pH terlalu rendah, daya larut unsur tersebut akan menurun 

sehingga daya serap tanaman terhadap unsur tertentu kemungkinan akan 

berkurang. pH berpengaruh terhadap tanaman unsur tertentu kemungkinan akan 

berkurang. pH berpengaruh terhadap ketersediaan unsur hara dalam tanah, 

timbulnya gejala defisiensi hara terhadap tanaman yang diakibatkan konsentrasi 

larutan nutrisi. Sedangkan untuk pH 7 dianggap netral hal ini dikarenakan 

muatan listrik kation H+ seimbang dengan muatan listrik anion OH-. Kation 

adalah ion-ion yang bermuatan positif sedangkan anion adalah ion-ion 
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bermuatan negatif. (Aida, 2015). Pada tanaman cabai, pH yang 

direkomendasikan adalah di antara rentang 5,5 sampai 6,5. Kandungan larutan 

nutrisi sangat mempengaruhi perubahan nilai pH pada sistem hidroponik. 

(Umah, 2012). 

2.2.2 Pengaruh EC Terhadap Tanaman Hidroponik 

Electrical Conductivity (EC) atau aliran listrik di dalam air berguna untuk 

mengetahui cocok tidaknya larutan nutrisi untuk tanaman, karena kualitas larutan 

nutrisi sangat menentukan keberhasilan produksi, sedangkan kualitas larutan 

nutrisi atau pupuk tergantung pada konsentrasinya. Nilai EC yang tinggi 

mengakibatkan tanaman tidak dapat menyerap unsur hara karena konsentrasi 

garam yang tinggi merusak akar tanaman dan mengganggu serapan air nutrisi, 

selain itu pengaruh nilai EC mempengaruhi serapan unsur hara. (Wijayani dan 

Widodo, 2005) 

Nilai EC berpengaruh apda kecepatan penyerapan unsur hara oleh 

tanaman, semakin besar nilai EC maka semakin cepat penyerapan unsur hara ileh 

tanaman sebaliknya jika nilai EC semakin kecil maka penyerapan unsur hara akan 

lambat (Sutiyoso, 2003). Untuk larutan nutrisi yang diberikan pada tanaman cabai 

konduktivitas listrik harus rendah, pada fase tanaman kecil/belum dewasa, nilai 

EC berkisar antara 1-1,5 mS/cm. Setelah dewasa atau menjelang 

berbunga/berbuah, Nilai EC bisa ditingkatkan sampai 2,5-4 mS/cm (Sopian 

Asmana et al., 2017). 

2.3 Metode Pengenceran Larutan 

Larutan memiliki dua buah komponen penyusun yaitu solvent dan solute. 

Solvent adalah pelarut, secara fisis tidak berubah jika larutan terbentuk. Biasanya 

air atau akuadest digunakan sebagai solvent, selain air yang berfungsi sebagai 

pelarut adalah alkohol, amonia, kloroform, benzene, minyak, dan asam asetat. 

Semua komponen lainnya yang dapat terlarut dalam pelarut disebut dengan zat 

yang terlarut (solute). 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 
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lebih banyak jumlah zatnya daripada zat-zat lain dalam larutan disebut pelarut 

(solvent). (Pujiansyah, 2014). 

Penambahann zat yang melarutkan pada sebuah senyawa berdampak pada 

turunnya kandungan kepekatan dan derajat konsentrasi pada senyawa yang 

diencerkan atau dilarutkan. Konsentrasi larutan adalah jumlah komposisi zat 

pelarut dan zat terlarut dalam sebuah larutan. Konsentrasi zat dinyatakan dalam 

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

dalam perbandingan jumlah zat terlarut dan jumlah pelarut. Pada prinsipnya 

pengenceran dilakukan dengan menambahkan pelarut saja sehingga konsentrasi 

zat terlarut sebelum dilakukannya pengenceran dapat diturunkan sesuai 

konsentrasi yang dibutuhkan. Adapun untuk mendapatkan konsentrasi yang 

dibutuhkan dapat digunakan persamaan sebagai berikut: 

M1 x V1 = M2 x V2...................................................................................... (2.1) 

Keterangan: 

 
M1 = Konsentrasi larutan sebelum pelarutan (μS/cm) 

V1 = Volume larutan sebelum pelarutan (mL) 

M2 = Konsentrasi larutan sesudah pelarutan (μS/cm) 

V2 = Volume larutan sesudah pelarutan (mL) 

Dalam penelitian yang dilakukan penulis, larutan yang akan diencerkan 

merupakan larutan kalibrasi konduktivitas listrik atau EC yang dimana memiliki 

konsentrasi dalam satuan μS/cm. 

2.4 Sensor pH 

Derajat keasaman atau pH adalah nilai yang digunakan untuk menyatakan 

tingkat keasaman atau kebasaan yang dimiliki oleh suatu larutan. Konsep pH 

pertama kali diperkenalkan oleh kimiawan Denmark Soren Peder Lauritz 

Sorensen pada tahun 1909. Alat ukur keasaman pada air tersebut digunakan untuk 

mengukur kandungan pH atau kadar keasaman pada larutan mulai dari pH 0 

sampai pH 14. Dimana pH normal memiliki nilai 6.5 hingga 7.5 sementara bila 

nilai pH < 6.5 menunjukkan bahwa zat tersebut memiliki sifat asam sedangkan 
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nilai pH > 7.5 menunjukkan zat tersebut memiliki sifat bsaa. pH 0 menunjukkan 

derajat keasaman yang tinggi, dan pH 14 menunjukkan derajat kebasaan tertinggi 

(Azmi, Saniman, & Ishak, 2016). 

Keluaran nilai yang ditampilkan oleh sensor pH dihasilkan dari reaksi 

kimia yang terdeteksi kemudian dirubah menjadi besaran tegangan listrik. 

Terdapat 2 jenis elektroda pada sensor pH yaitu elektroda kaca dan elektroda 

referensi. Elektroda kaca berfungsi untuk mengukur jumlah ion yang ada dalam 

larutan uji. Sedangkan elektroda referensi berfungsi untuk merubah jumlah ion 

yang terbaca oleh elektroda kaca menjadi nilai tegangan analog. Tegangan analog 

ini akan diproses oleh mikrokontroler sehingga dapat menampilkan nilai pH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.5 Sensor EC 

 

Gambar 2.1 Sensor pH 

(scidle.com) 

 

Untuk mengukur EC pada larutan nutrisi bisa menggunakan EC meter, 

angka EC menunjukkan jumlah garam terlarut dalam larutan nutrisi. Biasanya 

ditunjukkan pada skala mikrosiemens (µS / cm) atau millisiemens (mS / cm). 

Rentang nilai EC pada setiap tanaman untuk setiap fase dan juga setiap jenis 

tanaman tentu saja berbeda. Sebagai contoh EC untuk selada range 0.8-1.2 

mS/cm. EC tidak bisa mewakili masing - masing hara terlarut, jadi untuk hasil 

yang optimal pastikan nutrisi hidroponik yang digunakan memiliki 

keseimbangan komposisi antar unsur hara yang baik. Pada praktiknya EC diukur 

melalui 2 probe yang akan mengukur nilai EC air. Cara mengukur nilai EC 
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melalui Arduino dapat menggunakan prinsip rangkaian pembagi tegangan. 

 
2.6 Mikrokontroler 

Mikrokontroler adalah sebuah sistem komputer fungsional dalam sebuah 

chip. Di dalamnya terkandung sebuah inti prosesor, memori (sejumlah kecil 

RAM, memori program, atau keduanya), dan perlengkapan input output. Dengan 

kata lain, mikrokontroler adalah suatu alat elektronika digital yang mempunyai 

masukan dan keluaran serta kendali dengan program yang bisa ditulis dan 

dihapus dengan cara khusus, cara kerja mikrokontroler sebenarnya membaca dan 

menulis data. Sekedar contoh, bayangkan jika saat mulai belajar membaca dan 

menulis, ketika sudah bisa melakukan hal itu bisa membaca tulisan apapun baik 

buku, cerpen, artikel dan sebagainya, dan bisa pula menulis hal-hal sebaliknya. 

Begitu pula jika sudah mahir membaca dan menulis data maka dapat membuat 

program untuk membuat suatu sistem pengaturan otomatis menggunakan 

mikrokontroler sesuai keinginan. Mikrokontroler merupakan komputer didalam 

chip yang digunakan untuk mengontrol peralatan elektronik, yang menekankan 

efisiensi dan efisiensi biaya. Secara harfiahnya bisa disebut “pengendali kecil” 

dimana sebuah sistem elektronik yang sebelumnya banyak memerlukan 

komponen - komponen pendukung seperti IC TTL dan CMOS dapat direduksi / 

diperkecil dan akhirnya terpusat serta dikendalikan oleh mikrokontroler ini 

(Syahwil, 2013). Mikrokontroler digunakan dalam produk dan alat yang 

dikendalikan secara otomatis, seperti sistem kontrol mesin, remote controls, 

mesin kantor, peralatan rumah tangga, alat berat, dan mainan. Dengan 

mengurangi ukuran, biaya, dan konsumsi tenaga dibandingkan dengan 

mendesain menggunakan mikroprosesor memori, dan alat input output yang 

terpisah, kehadiran mikrokontroler membuat kontrol elektrik untuk berbagai 

proses menjadi lebih ekonomis. Dengan penggunaan mikrokontroler ini maka : 

1. Sistem elektronik akan menjadi lebih ringkas. 

2. Rancang bangun sistem elektronik akan lebih cepat karena sebagian besar 

dari sistem adalah perangkat lunak yang mudah dimodifikasi. 

3. Pencarian gangguan lebih mudah ditelusuri karena sistemnya yang kompak. 
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Agar sebuah mikrokontroler dapat berfungsi, maka mikrokontroler 

tersebut memerlukan komponen eksternal yang kemudian disebut dengan sistem 

minimum. Untuk membuat sistem minimal paling tidak dibutuhkan sistem clock 

dan reset, walaupun pada beberapa mikrokontroler sudah menyediakan sistem 

clock internal, sehingga tanpa rangkaian eksternal pun mikrokontroler sudah 

beroperasi. 

Sistem minimal yang dimaksud adalah sebuah rangkaian mikrokontroler 

yang sudah dapat digunakan untuk menjalankan sebuah aplikasi. Sebuah IC 

mikrokontroler tidak akan berarti bila hanya berdiri sendiri. Pada dasarnya 

sebuah sistem minimal mikrokontroler AVR memiliki prinsip yang sama. 

osilator kristal, koneksi USB, jack listrik tombol reset. Pin - pin ini berisi semua 

yang diperlukan untuk mendukung mikrokontroler. 

 

2.6.1 Arduino Uno 

Mikrokontroler merupakan sebuah sistem yang seluruh atau besar 

elemennya dikemas dalam satu chip IC, sehingga sering disebut single chip 

microcomputer. Mikrokontroler merupakan sistem yang mempunyai satu atau 

beberapa tugas yang sangat spesifik, berbeda dengan PC (Personal Computer) 

yang memiliki beragam fungsi. Perbedaan lainnya adalah perbandingan RAM 

dan ROM yang sangat berbeda antara dengan mikrokontroler. Mikrokontroler 

adalah sebuah system microprocessor dimana didalamnya sudah terdapat CPU, 

ROM, RAM, I/O, Clock dan peralatan internal lainnya yang sudah saling 

terhubung dan terorganisasi (teralamati) dengan baik oleh pabrik pembuatnya 

dan dikemas dalam satu chip yang siap pakai. Dengan demikian, isi ROM siap 

sesuai aturan penggunaan oleh pabrik yang membuatnya. (Syahrul, 2012) 

Arduino merupakan contoh board mikrokontroler yang didasarkan 

pada Atmega328. Arduino UNO memuat semua yang dibutuhkan untuk 

menunjang mikrokontroler, mudah menghubungkannya ke sebuah dengan 

sebuah kabel USB atau mensuplainya dengan sebuah adaptor AC ke DC atau 

menggunakan baterai untuk memulainya. Atmega328 pada Arduino Uno hadir 

dengan sebuah bootloader yang memungkinkan untuk mengupload kode 
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Gambar 2.2 Board Arduino Uno 

Sumber: Arduino.cc 

A. Ringkasan Spesifikasi 

Di bawah ini Tabel 2.3 adalah spesifikasi sederhana dari Arduino Uno: 

 
Tabel 2.3. Spesifikasi Arduino Uno 

Sumber: henduino.github.io 

B. Input dan Output 

Atmega328 tanpa menggunakan pemrogram hardware eksternal. (Winoto, A. 

2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masing-masing pin pada Arduino memiliki fungsi tertentu, berikut ini 

deskripsi tentang konfigurasi dan kegunaan masing-masing pin yang terdapat 

pada Arduino: 
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Sumber: Arduino.cc 

2.6.2 Arduino IDE (Integrated Development Environment) 

Software Arduino IDE merupakan perangkat lunak yang telah 

Tabel 2.4 Deskripsi pin Arduino Uno 
 

Kategori Pin Nama Pin Keterangan 

Power Vin, 3.3V, 5V, GND Vin: Tegangan input Arduino saat 

menggunakan sumber daya 

eksternal. 

5V: Catu daya yang digunakan 

untuk memberi daya 

mikrokontroler dan komponen 

lain. 

3.3V: Supply 3,3 V yang 

dihasilkan oleh regulator tegangan 

on-board. Penarikan arus 

maksimum adalah 50mA/ 
GND: pin ground.. 

   

Analog Pins A0 – A5 Digunakan untuk memberikan 

input analog dalam kisaran 0-5 V. 

Input/Output Pins Digital Pins 0 – 13 Dapat digunakan sebagai pin input 

atau output. 

Serial 0(Rx), 1(Tx) Digunakan untuk menerima dan 
mengirimkan data serial TTL. 

External Interrupts 2, 3 Untuk memicu interupsi. 

PWM 3, 5, 6, 9, 11 Menyediakan keluaran PWM 8- 

bit. 

SPI 10 (SS), 11 (MOSI), 
12 (MISO) dan 13 
(SCK) 

Digunakan untuk komunikasi SPI. 

Inbuilt LED 13 Untuk menyalakan LED bawaan. 

TWI A4 (SDA), A5 (SCA) Digunakan untuk komunikasi 

TWI 

 

 

 

 
disiapkan oleh arduino bagi para perancang untuk melakukan berbagai proses 

yang berkaitan dengan pemrograman arduino. Perangkat lunak disediakan 

secara gratis dan bisa didapatkan secara langsung pada halaman resmi arduino 

yang bersifat open-source. Arduino IDE ini juga sudah mendukung berbagai 

sistem operasi populer saat ini seperti Windows, Mac, dan Linux. Arduino 

IDE terdiri dari: 

1. Editor program, sebuah window yang memungkinkan pengguna menulis dan 
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mengedit program dalam bahasa processing. 

2. Verify / Compiler, sebuah modul yang mengubah kode program (bahasa 

processing) menjadi kode biner. Bagaimanapun sebuah mikrokontroler tidak 

akan bisa memahami bahasa processing, yang dipahami oleh mikrokontroler 

adalah kode biner. 

 
 

 

 
2.7 Pompa 

Gambar 2.3 Tampilan Software Arduino IDE 

(Dokumentasi Pribadi, 2021) 

 

Pompa merupakan alat untuk mengalirkan cairan dengan gerakan yang 

diatur oleh sistem kontrol. Secara garis besar pompa adalah suatu alat kontrol 

yang berfungsi untuk memompa cairan. Pompa merupakan bagian dari suatu 

3. Pengunggah, sebuah modul yang memuat kode biner dari komputer ke dalam 

memori mikrokontroler di dalam papan Arduino. 

Pada Gambar 2.3 Arduino IDE terdapat menu bar, kemudian pada 

bawahnya terdapat bagian toolbar, dan sebuah area putih untuk editing 

sketch, area hitam dapat disebut sebagai progress area, dan paling bawah 

dapat disebut sebagai “status bar”. 
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sistem kontrol. Controller merupakan alat / bagian yang akan memberikan 

perintah pompa untuk melakukan tindakan membuka dan menutup. Pompa 

yang digunakan mempunyai tegangan masukan sebesar 5 V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 2.4 Pompa 

Sumber: xenyltechbd.com 
 

2.8 Relay 

Relay merupakan  salah satu komponen elektronika yang berfungsi 

sebagai saklar mekanik. Fungsi relay yaitu memisahkan rangkaian listrik 

tegangan tinggi dengan rangkain listrik tegangan rendah. Relay pada gambar 8 

mempunyai lima buah kaki. Dua kaki digunakan untuk mengaktifkan koil. 

Kedua kaki ini tidak boleh terbalik dalam pemasangannya. Tiga kaki lainnya 

berfungsi sebagai saklar yang terdiri dari kaki Common (COMM), kaki 

Normally Open (NO), dan kaki Normally Closed (NC). Dalam keadaan koil 

tidak dialiri arus listrik, kaki COMM akan terhubung ke kaki NC. Dalam 

keadaan koil dialiri arus listrik, kaki COMM akan terhubung dengan kaki NO 

(Langi, Wuwung, & Lumenta, 2014). 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.electricsolenoidvalves.com%2F1-2-12v-dc-electric-plastic-solenoid-valve%2F&psig=AOvVaw2e9mSIqzYJWgaaedFvLJZo&ust=1620205328502000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwjR4eip1a_wAhU4x3MBHYMxAoEQr4kDegUIARCFAg
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Gambar 2.5 Bentuk Fisik Dan Simbol Relay 

(Langi, Wuwung, & Lumenta, 2014) 

 

 
2.9 Liquid Crystal Display (LCD) 

Display elektronik adalah salah satu komponen elektronika yang berfungsi 

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

Cristal Display) adalah salah satu jenis display elektronik yang dibuat dengan 

teknologi CMOS logic yang bekerja dengan tidak menghasilkan cahaya tetapi 

memantulkan cahaya yang ada di sekelilingnya terhadap front-lit atau 

mentransmisikan cahaya dari back-lit. LCD berfungsi sebagai penampil data baik 

dalam bentuk karakter, huruf, angka ataupun grafik. 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. Ketika elektroda diaktifkan dengan medan listrik (tegangan), 

molekul organik yang panjang dan silindris menyesuaikan diri dengan elektroda 

dari segmen. Lapisan sandwich memiliki polarizer cahaya vertikal depan dan 

polarizer cahaya horizontal 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. (anonim, 2020) LCD berfungsi 

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

Adapun fitur yang disajikan pada LCD 16x2 ini antara lain terdiri dari 16 karakter 

dan 2 baris, mempunyai 192 karakter tersimpan, terdapat karakter generator 

terprogram, dapat dialamati dengan mode 4-bit dan 8-bit. 

Tabel 2.5 Spesifikasi LCD 

 
Tegangan Operasi 5 Volt DC 

Arus Operasi 40 mA 

Waktu Respon 500 ms 

Analog Output 0 - 4.5 Volt 

Output Digital & Analog 
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Gambar 2.6 LCD 16x2 

Sumber: markerguides.com 

 

2.10 Real Time Clock (RTC) 

Real Time Clock (RTC) adalah sebuah modul/kit yang berfungsi untuk 

menjalankan fungsi waktu dan kalender secara realtime dengan menggunakan 

backup supply berupa baterai. Selain itu modul ini sebagian besar menggunakan 

komponen semikonduktor, sehingga modul terlihat minimalis dan menarik 

(Splashtronic, 2012). Modul RTC terdapat beberapa tipe yang dijual di pasaran 

antara lain RTC DS3231, RTC DS1302, dan RTC DS1307. 

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

a. SCL : Serial Clock Input untuk komunikasi data I2C 

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

c. SQW : Pin output untuk salah satu dari 4 buah frekuensi gelombang kotak (1 

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 tingkat presisi waktu yang lebih tinggi. 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.7 Modul RTC 

Sumber: sunupradana.info/tkr 
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2.11 Karakteristik Pengukuran 

Karakteristik pengukuran dibagi menjadi 2 macam, yaitu karakteristik 

statis dan dinamis. Karakteristik statis adalah karakter yang menggambarkan 

parameter instrumen dalam keadaan stabil (Bentley: 2005). Sedangkan 

karakteristik dinamis merupakan karakter yang menggambarkan respon atau 

tanggapan dinamis dari fungsi. Karakteristik statis yang akan dibahas pada 

laporan ini antara lain terdiri dari akurasi, bias, presisi, sensitifitas, kesalahan 

(error), dan histeresis. 

2.11.1 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. Dapat juga disebut sebagai 

ketepatan alat ukur dalam memberikan nilai hasil pengukuran. Semakin hasil 

pengukuran mendekati nilai sebenarnya, semakin tinggi akurasinya. Adapun rumus 

akurasi adalah sebagai berikut: 

Akurasi =
(1−𝐵𝑖𝑎𝑠+ 3σ) 

𝑥 100% .........................................................................................(2.2) 
𝑋𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟 

 
√∑(𝑥𝑖−X)̅  2  ............................................................................................................................................................................................................... 

(2.3)
 

𝑛−1 

 

x̅ = 
∑𝑥𝑖 ................................................................................................................................................. 

(2.4) 
𝑛 

 : Standar deviasi 

Xbenar : Nilai pengukuran standar 

Xi : Nilai pengukuran 

x¯ : Nilai rata-rata pengukuran 

n : Jumlah data 

2.11.2 Bias 

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

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

σ = 
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pengukuran yang lebih kecil atau lebih besar dibandingkan nilai yang sebenarnya 

ataupun nilai hasil pengukuran menggunakan alat ukur standar. 

𝐵𝑖𝑎𝑠 = 𝑋𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟 − x¯ .......................................................................................... (2.5) 

 

2.11.3 Presisi 

Presisi adalah kedekatan dari nilai dua atau lebih pengukuran yang dilakukan 

pada titik ukur yang sama. Presisi dapat dinyatakan sebagai kemampuan pembacaan 

berulang atau repeatability yang berarti kamampuan dari sistem pengukuran untuk 

menghasilkan ulang output yang sama dalam pengukuran berulang. 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

) 𝑥100% .......................................................................................... (2.6) 
x̅ 

 
2.11.4 Sensitivitas 

Sensitivitas adalah perubahan nilai hasil pengukuran ketika nilai yang diukur 

mengalami perubahan pula. Sensitivitas dapat diketahui dengan membandingkan 

perubahan output dengan perubahan input. 

𝐾 = 
𝑒𝑜

………………………………………………………………...…….(2.7) 
𝑒𝑖 

K: Sensitivitas 

eo: Output dari alat ukur 

ei: Input dari alat ukur 

2.11.5 Kesalahan 

Kesalahan atau error adalah perbedaan dari nilai hasil pengukuran dengan nilai 

yang sebenarnya. 

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 = 
(3σ+Bias) 

𝑥100%................................................................................................(2.8) 
𝑋𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟 

2.11.6 Histeresis 

Histeresis 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 

titik minimum hingga maksimum sedangkan pengukuran turun sebaliknya. Semakin 
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kecil nilai histerisis maka semakin baik pula hasil pengukuran yang didapat. 

Persamaan histerisis dalam skala penuh dirumuskan sebagai berikut : 

Histeresis=(𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐻𝑖𝑠𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠 𝑇𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟)x100% .......................................................... (2.9) 
𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 max −𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 𝑚𝑖𝑛 
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BAB III 

RANCANG BANGUN 

Setelah dilakukannya studi literatur berupa data-data informasi dari masing- 

masing komponen, perancangan perangkat keras dan pembuatan program dilakukan 

untuk membuat sistem pengaturan larutan nutrisi hidroponik tanaman cabai. 

Pada perancangan sistem terdapat sensor EC yang digunakan untuk 

menyesuaikan kadar EC pada larutan nutrisi, sedangkan sensor pH digunakan sebagai 

alat ukur untuk menghasilkan nilai yang nantinya akan digunakan untuk menentukan 

debit pembuangan larutan nutrisi hidroponik pada sistem. Terdapat 2 buah output, 

antara lain yaitu dua buah pompa. Pompa digunakan sebagai kran untuk mengatur 

aliran cairan nutrisi dan suplai air dari dan menuju tandon pencampuran dan tandon 

hidroponik. Dengan adanya output ini maka aktuator akan berkoordinasi sehingga 

proses pencampuran dan pemberian nutrisi untuk hiidroponik dapat terkontrol sesuai 

dengan input yang telah dideteksi oleh sensor. 

Sistem ini menggunakan mikrokontroler Arduino Uno sebagai unit pengendali. 

Nilai pH dan EC yang telah dideteksi oleh sensor akan dikirim ke Arduino Uno. Data 

yang diterima oleh Arduino merupakan hasil dalam bentuk tegangan yang dideteksi 

oleh sensor. Setelah itu Arduino akan mengirimkan perintah pada komponen- 

komponen aktuator untuk mengeluarkan keluaran sesuai rules dari kode program yang 

sudah dibuat dan di-upload pada Arduino. 

3.1 Desain Prototipe 

Gambar 3.1 di bawah ini merupakan skema konstruksi instalasi 

hidroponik. Rangkaian prototipe diletakkan di dekat instalasi hidroponik agar 

probe mudah dimasukkan ke aliran larutan nutrisi. 
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Gambar 3.1 Konstruksi Instalasi Hidroponik 

Gambar 3.1 merupakan sketsa rangkaian prototipe pengontrol dan 

pemantauan nilai pH dan EC pada sistem hidroponik tanaman cabai. Prototipe 

ini akan diletakkan di dekat konstruksi dan instalasi hidroponik. Adapun denah 

bagian dari konstruksi hidroponik sebagai berikut: 

a. Tempat komponen elektronika 

b. Tangki pencampuran 

c. Tandon larutan nutrisi 

d. Tandon air 

e. Pipa hidroponik 

f. Rangka Kayu 
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8. Sensor EC 

9. Sakelar Latch 

 
Probe sensor pH dan EC akan dijulurkan ke pipa pengairan yang di 

dalamnya mengalir larutan nutrisi untuk sistem hidroponik tersebut. Pada 

prototipe ini, nilai nutrisi terkontrol, dengan mengubah variabel pekatan nutrisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.2 Sketsa Rangkaian 

 
Gambar 3.2 di atas merupakan sketsa rangkaian elektronika pada 

prototipe yang dibuat. Adapun denah bagian sketsa rangkaian elektronika dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

1. Modul RTC 

2. Mikrokontroler Arduino Uno 

3. Lampu LED 

4. LCD Display 

5. Relay 5 VDC 

6. Pompa 

7. Sensor pH 
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dan air sehingga nilai pH dan EC dapat dikontrol dengan baik. Prototipe ini dapat 

bekerja dengan sumber (supply) dari jala-jala listrik. Power supply/catu daya 

yang digunakan berasal dari tegangan AC yang diubah menjadi tegangan DC 

oleh adaptor dengan tegangan sebesar 9V dan 1.5A, tegangan tersebut akan 

menjadi supply tegangan pada Arduino. Adapun tegangan Arduino dibagi 

menjadi dua yaitu sebesar 3,3 V dan 5V yang masing-masing dipasang seri 

sesuai dengan kebutuhan input masing-masing komponen lain yang digunakan. 

Catu daya yang digunakan untuk mengaktifkan prototipe ini dapat berupa power 

bank jika tidak terdapat jala-jala listrik. 

Kecukupan nutrisi yang diukur merupakan konduktivitas listrik dan 

potensi ion hidrogen (pH) dari campuran yang ada dalam tandon larutan nutrisi. 

Pada saat probe dimasukkan ke dalam cairan nutrisi, sensor akan mengukur 

konduktivitas listrik dan potensi ion hidrogen secara bersamaan kemudian data- 

data pengukuran tersebut yang berupa sinyal tegangan akan dikonversi menjadi 

nilai pH dan EC yang sebenarnya. Pada prinsipnya prototipe ini menggunakan 

sensor EC yang menggunakan konduktivitas sehingga semakin besar ion di 

dalam larutan maka akan semakin kecil nilai resistansinya dan semakin besar 

arus yang melewati maka akan semakin besar nilai konduktivitasnya. Adapun 

sensor yang digunakan dilengkapi dengan adapter modul untuk mengkonversi 

nilai tegangan menjadi nilai analog yang kemudian ditransmisikan ke Arduino. 

Dalam rancangan prototipe yang dibuat terdapat komponen indikator 

berupa LCD dan LED untuk dapat membantu proses montoring. LCD pada 

prototipe ini berfungsi untuk menampilkan nilai pH dan EC secara kontinyu. 

Sedangkan LED berfungsi untuk memberi informasi waktu tanam kepada 

operator bahwa jika LED merah menyala maka waktu tanam ada dalam rentang 

0-80 hari dan jika LED hijau menyala berarti waktu tanam sudah lebih dari 80 

hari dan nilai EC akan dikontrol sesuai dengan fase waktu tanamnya. 

Data hasil pengukuran dapat diambil secara real time dengan 

menggunakan modul RTC. Modul RTC merupakan sebuah modul pewaktu yang 

dapat menampilkan hari, bulan, tahun, dan jam. Modul ini digunakan dalam 

prototipe dan disambungkan secara seri di pin SDA dan SCL. Terdapat lampu 
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indikator RTC apabila modul tersebut sudah tersambung dengan sumber 

tegangan. 

3.2 Perancangan Sistem 

Secara umum prinsip kerja dari prototipe yang dibuat dapat dijelaskan 

dengan gambar Blok Diagram pada rancangan perangkat keras berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.3 Diagram Blok Rancangan Prototipe 

Gambar 3.3. merupakan diagram blok rancangan prototipe pengontrol derajat 

keasaman dan konduktivitas listrik pada tanaman hidroponik cabai. Komponen utama 

yang digunakan berupa mikrokontroler Arduino Uno yang berfungsi untuk 

mengendalikan kerja dari prototipe alat kontrol. Sensor pH berfungsi untuk 

mengukur derajat keasaman yang hasil ukurnya akan dikirimkan ke mikrokontroler 

untuk menjaga nilai pH agar tetap stabil. Selain itu, sensor EC berfungsi untuk 

mengukur konduktivitas listrik yang hasil ukurnya akan dikirimkan ke 

mikrokontroler untuk menjaga nilai EC tetap stabil. Sedangkan LCD Display dan 

Modul RTC berturut-turut berfungsi untuk menampilkan hasil pengukuran pH & EC 

dan berfungsi sebagai pewaktu untuk menentukan masa tanam dan masa panen pada 

tanaman cabai. Tiap-tiap bagian dari diagram blok sistem pada Gambar 3.1 dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

1. Input pada Mikrokontroler 
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a. Sensor pH: Sensor ini berfungsi untuk mengetahui tingkat ion hidrogen 

terlarut dalam larutan air pada hidroponik. 

b. Sensor EC: Sensor ini berfungsi sebagai alat pengukur konduktivitas 

listrik dalam larutan nutrisi hidroponik. 

c. Sensor RTC: Berfungsi untuk menginputkan data sesuai dengan waktu 

secara kontinyu dan real time. 

2. Output pada mikrokontroler 

a. Relay: sebagai switching elektrik yang berguna untuk mengaktifkan 

atau memutus aliran listrik. 

b. Pompa larutan: sebagai kran otomatis berfungsi untuk mengalirkan 

pupuk dari tandon pupuk larutan nutrisi ke tandon pencampur yang 

kemudian pada akhirnya akan dialirkan ke tandon hidroponik. 

c. Pompa tandon pencampur: sebagai kran otomatis berfungsi untuk 

mengalirkan nutrisi dari tandon pencampur ke tanaman hidroponik. 

d. LED: berfungsi sebagai indikator untuk menyatakan waktu fase 

penanaman tanaman cabai. 



 

3.3 Flowchart Sistem Nutrisi Hidroponik 

Untuk dapat menuju pada sistem otomatis tandon nutrisi hidroponik 

diperlukan beberapa tahapan seperti yang terlihat pada Gambar 3.2. 
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Gambar 3.4 Alur Kerja Prototipe 

Sebelum menjalankan program, mikrokontroler terlebih dahulu melakukan 

inisiasi terhadap pin yang akan digunakan untuk kegiatan pengontrolan. Kemudian, 

modul RTC mulai melakukan pengukuran waktu yang terdiri detik, menit, jam, 
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hari, bulan dan tahun sejak mikrokontroler dijalankan dan data pengukurannya 

dikirim menuju mikrokontroler. Setelah itu, sensor Total Dissolve Solid (TDS) 

akan melakukan pengukuran nilai kepadatan terlarut pada objek ukur dan kemudian 

akan dikonversi menjadi nilai konduktivitas listrik (EC) dan mengirimkan hasil 

pengukuran menuju mikrokontroler. Kemudian sensor derajat keasaman (pH) akan 

mengukur derajat keasaman pada objek ukur dan sensor pH akan mengirimkan hasil 

pengukuran menuju mikrokontroler. Lalu, mikrokontroler akan mengirimkan hasil 

pengukuran sensor pH dan sensor EC menuju layar LCD untuk ditampilkan. 

Setelah itu, mikrokontroler akan mengambil keputusan terkait lamanya masa tanam 

berdasarkan nilai setpoint yang telah diinisiasi pada mikrokontroler. Jika prototipe 

telah beroperasi lebih dari 80 hari yang menandakan masa tanam cabai telah selesai, 

maka lampu LED akan menyala. Jika prototipe telah beroperasi kurang dari 80 hari, 

maka mikrokontroler akan beralih menuju proses pengontrolan selanjutnya. Jika 

nilai EC yang terukur kurang dari 1000 µS/cm, maka pompa larutan nutrisi akan 

vberoperasi 3 detik. Jika tidak, maka pengontrolan akan beroperasi ke proses 

selanjutnya yaitu penentuan keputusan. Jika nilai EC yang terukur lebih dari 1500 

µS/cm, maka pompa larutan air akan beroperasi 3 detik. Jika tidak, maka 

pengontrolan akan beroperasi ke proses selanjutnya yaitu pengontrolan pH. Jika 

nilai pH yang terukur lebih dari 6,5, maka pompa larutan pupuk akan beroperasi 3 

detik. Jika tidak, proses pengontrolan akan berlanjut ke proses selanjutnya. Jika 

nilai pH yang terukur kurang dari 5,5, maka pompa larutan air akan beroperasi 3 

detik dan seterusnya sampai pengukuran waktu pada modul RTC melebihi dari 80 

hari dan kemudian lampu LED menyala yang menandakan proses pengendalian 

telah berakhir. 

3.4 Rangkaian Sensor EC 

Sensor EC yang digunakan pada prototipe ini adalah sensor EC analog yang 

hasilnya akan dikonversi ke nilai EC karena nilai TDS adalah berkebalikan dengan 

nilai EC. Sensor ini memiliki modul yang dilengkapi dengan probe. Sensor EC ini 

memiliki modul adapter yang dapat mengatur keluaran sensor menjadi digital atau 

analog sesuai dengan kebutuhan. Kemudian dilengkapi dengan probe agar yang 
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berfungsi membantu sensing konduktivitas pada larutan. Sensor ini memiliki 3 

kabel yang dihubungkan ke arduino yaitu Vdd ke pin 3.3 V, GDD ke pin GND, 

dan input ke A0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.5 Rangkaian Sensor EC 

3.5 Rangkaian Sensor pH 

Modul sensor ini merupakan module yang berfungsi untuk mendeteksi 

tingkat pH air yang dimana keluarannya berupa tegangan analog. Sehingga untuk 

mengkonversi nilai pembacaan harus dimasukan ke dalam rumus di kode program 

yang dibuat. Dikarenakan module pH meter sensor ini memiliki range output 

tegangan analog sebesar 0 – 5 VDC dengan tegangan masukan sebesar 3.3 – 5.5 

VDC. Sensor pH ini harus dikalibrasi terlebih dahulu dengan larutan buffer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6 Rangkaian Sensor pH 

3.6 Rangkaian Indikator 

Dalam rangkaian dalam prototipe ini digunakan salah satu alat indikator 

yaitu LCD. Dalam pengoperasiannya LCD memerlukan pengendalian atau 

pengontrol dengan menggunakan serial sinkron dan protokol I2C. pada umumnya 
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pengendalian LCD dapat dilakukan secara paralel baik jalur data maupun 

kontrolnya. Namun jalur paralel membutuhkan banyak pin yang diperlukan untuk 

konektivitasnya. Oleh karena itu digunakan I2C converter untuk menghemat 

penggunaan pin yang digunakan menjadi hanya 4 pin saja. Pin yang dibutuhkan 

untuk mengkoneksikan I2C pada LCD ada 4 pin yaitu pin SDA, SCL, VCC, dan 

GND. Pada Arduino Uno, pin I2C dikoneksikan dengan konfigurasi sebagai berikut 

yaitu pin A4 ke pin SDA, A5 ke pin SCL, VCC ke pin 5V, dan GND ke pin GND. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 3.7 Rangkaian Indikator 

Rangkaian Indikator ini akan menampilkan keluaran berupa nilai pH dan 

EC yang akan terukur pada tandon campuran larutan nutrisi tanaman cabai. Sinyal 

tegangan keluaran dari sensor akan diterima oleh mikrokontroler dan diteruskan 

setelah dikonversikan menjadi nilai pH dan EC yang sesungguhnya. 

3.7 Rangkaian Pengontrol 

Rangkaian pengontrol pada prototipe pengontrolan nilai pH dan EC yang 

dirancang menggunakan relay, pompa, dan modul pewaktu/RTC module. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.8 Rangkaian Pengontrol Relay dan Pompa 

Rangkaian pengontrol pada prototipe ini menggunakan relay dan pompa. 

Relay yang digunakan berfungsi sebagai switching untuk mengontrol dalam 
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menyalakan atau mematikan pompa. Relay akan menentukan kapan pompa dapat 

terbuka dan tertutup. Penentuan terbuka/tertutupnya pompa ditentukan oleh nilai 

pH dan EC yang terukur. Jika nilai kedua variabel tersebut dibawah set point maka 

pompa yang mengalirkan campuran larutan nutrisi akan terbuka dan 

mengalirkannya ke tanaman. Jika nilai pengukuran pH dan EC berada di atas set 

point maka pompa yang mengalirkan air akan terbuka dan menurunkan nilainya 

hingga mencapai set point. Pompa yang digunakan adalah tipe submersible pump 

dimana pompa ditenggelamkan di media penyimpanan nutrisi dan air yang 

kemudian akan memompa nutrisi dan air tersebut menuju tandon pencampuran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.9 Rangkaian Pengontrol Pewaktu RTC 

Pada Gambar 3.9, modul RTC dihubungkan dengan mikrokontroler 

Arduino Uno. Modul RTC yang digunakan pada prototipe ini berfungsi sebagai 

pewaktu real time yang akan menghasilkan tampilan berupa tahun, bulan, tanggal, 

hari, jam, menit, dan detik. Input tegangan untuk modul RTC adalah sebesar 5V 

dan antarmuka I2C (Serial Data dan Serial Clock) serta membantu penunjukan 

waktu sebenarnya pada pengukuran yang berlangsung secara terus menerus 

(continue). Adapun pin pada modul RTC yaitu VCC, GND, CLK, SDA, dan SCL 

masing-masing dihubungkan dengan mikrokontroler Arduino Uno yaitu berturut- 

turut ke pin 5V, GND, D6, A4, dan A5. 

3.8 Pengujian Sistem Keseluruhan 

Sistem akan diuji pada setiap sensor untuk mengetahui fungsionalitas 

sensor apakah berfungsi dengan baik atau tidak. Pengujian dilakukan pada 

keseluruhan komponen dengan menggabungkan antara perangkat keras dan 
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perangkat lunak, pengujian dilakukan dengan memberikan program pada sensor- 

sensor yang akan diuji 

3.8.1 Pengujian Arduino Uno 

Pengujian Arduino Uno dilakukan dengan memasukkan kode program untuk 

memberikan perintah sederhana ke dalam Arduino dengan menggunakan software 

Arduino IDE. Arduino dan program yang baik dapat mengeksekusi program yang 

dimasukkan dan menghasilkan output yang sesuai. Tujuan dilakukannya pengujian ini 

adalah menentukan apakah pada Arduino yang digunakan pada penelitian tidak 

mengalami kerusakan atau failure pada saat mengeksekusi program. Sehingga pada 

saat Arduino digunakan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Adapun langkah- 

langkah pada prosedur pengujian Arduino Uno adalah sebagai berikut: 

a. PC / Laptop dihidupkan 

b. PC pada Arduino Uno disambungkan dengan kabel USB. 

c. Software Arduino IDE dijalankan pada PC, kemudian ketikan kode 

program perintah dalam Bahasa C pada Arduino IDE. 

d. Untuk memeriksa jika terdapat kesalahan pada perintah dari kode program 

yang telah dibuat. Program dicek dalam bahasa C. Selanjutnya board 

dikonfigurasi dengan memilih Arduino Uno pada kolom “Tools”, lalu 

mengkonfigurasi port Arduino yang terdeteksi oleh komputer. Lalu icon 

”upload” ditekan untuk mengunggah kode program ke Arduino Uno. 

e. Apabila program telah berhasil di-upload, maka tekan icon "Serial Monitor" 

pada kanan atas. Maka akan tampil jendela yang berisikan hasil dari serial yang 

dicetak. 

3.8.2 Pengujian Sensor RTC 

Sensor RTC ini digunakan untuk menetukan kondisi jam, menit, detik, tahun, 

bulan, dan hari sesuai dengan kondisi aslinya. Sensor ini dapat menentukan waktu 

dan menampilkan pada jendela serial monitor yang menunjukkan kondisi waktu 

secara real time. Pengujian ini bertujuan untuk melihat kinerja sensor RTC apakah 

dapat menampilkan waktu secara real time, supaya bisa di gunakan sebagai penanda 

waktu fase tanam hidroponik. Berikut ini langkah - langkah pada prosedur pengujian 
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sensor modul pH, sebagai berikut : 

a. Sensor RTC dihubungkan ke pin data SDA, SCL, power dan ground sesuaikan 

dengan direction-nya pada Arduino Uno menggunakan kabel jumper. 

b. PC /laptop dinyalakan. 

c. Arduino Uno dikoneksi pada PC / laptop dengan menggunakan kabel usb. 

d. Software Arduino IDE diaktifkan pada PC / laptop. Isi program perintah untuk 

sensor RTC dalam bahasa C pada Arduino IDE. 

e. Setelah selesai tekan icon "Verify" pada toolbars, jika tidak terdapat kesalahan 

pada syntax maka dilakukan upload pada program yang telah dibuat. Jika 

sudah selesai maka tekan icon "SerialMonitor". Kemudian pada jendela serial 

monitor akan ditampilkan hasil dari program yang telah di-upload. 

f. Hasil waktu dapat terbaca oleh sensor dan dapat diamati di jendela serial 

monitor. 

3.8.3 Pengujian dan Kalibrasi Sensor EC 

Sensor modul EC digunakan sebagai pendeteksi konduktivitas elektro atau 

daya hantar listrik suatu larutan yang dipengaruhi oleh kepekatan pada larutan 

tersebut. Pada pengujian ini menggunakan Arduino Uno diberikan program perintah 

yang dapat membaca sensor modul EC agar dapat mengetahui nilai kepekatan yang 

ada pada larutan nutrisi. 

Pengujian ini bertujuan untuk melihat kinerja sensor modul EC apakah dapat 

mendeteksi nilai EC pada suatu larutan nutrisi untuk mengetahui tingkat kepekatan 

sesuai yang dibutuhkan tanaman. Berikut ini langkah - langkah pada prosedur pengujian 

sensor modul EC, sebagai berikut : 

a. Probe sensor dihubungkan dengan modul EC ke pin data Rx, Tx, power dan 

ground sesuaikan dengan direction-nya pada Arduino Uno menggunakan 

kabel jumper. 

b. PC /laptop dihidupkan. 

c. PC / laptop disambungkanpada Arduino Uno melalui kabel usb. 
 

d. Software Arduino IDE diaktifkan pada PC / Laptop. Isi program perintah 

dalam bahasa C pada Arduino IDE. 
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e. Setelah selesai tekan icon "Verify" pada toolbars, jika tidak ada kesalahan 

pada sintaks maka melakukan upload pada program yang telah dibuat . 

Jika telah selesai maka tekan icon "SerialMonitor". 

f. Jendela serial monitor akan tampil. Mengamati hasil nilai tegangan sensor 

EC yang terbaca di jendela serial monitor pada saat sensor dimasukkan ke 

dalam larutan EC buffer. 

g. Setelah selesai, catat data tegangan yang dihasilkan sensor EC pada 

Microsoft Excel dan kemudian dihitung persamaan regresi linier untuk 

mencari nilai EC yang terukur pada sensor EC. Berikut merupakan 

persamaan regresi linier yang didapatkan dari hasil kalibrasi sensor EC. 

EC = 𝑉𝑜𝑢𝑡− 661,9008065 ................................................................................................................. 
(3.1)

 
0,652275924 

3.8.4 Pengujian dan Kalibrasi Sensor pH 

Sensor modul pH digunakan sebagai pendeteksi kadar keasaman dan 

kebasaan pada suatu cairan dan larutan. Sensor ini dapat menghasilkan nilai dan 

menampilkan pada jendela serial monitor yang menunjukkan kadar pH pada suatu 

cairan. Pengujian ini bertujuan untuk melihat kinerja sensor modul pH apakah dapat 

mendeteksi nilai pH pada suatu larutan nutrisi termasuk ke dalam larutan asam atau 

basa. Berikut ini langkah - langkah pada prosedur pengujian sensor modul pH, sebagai 

berikut : 

a. Probe sensor dihubungkan dengan modul pH ke pin data analog, power dan 

ground sesuaikan dengan direction-nya pada Arduino Uno menggunakan 

kabel jumper. 

b. PC /laptop dinyalakan. 

c. Arduino Uno disambungkan pada PC / laptop dengan menggunakan kabel 

usb. 

d. Software Arduino IDE diaktifkan pada PC / laptop. Program perintah 

diketikkan untuk sensor pH dalam bahasa C pada Arduino IDE. 

e. Setelah selesai icon "Verify" ditekan pada toolbar, jika tidak terdapat 

kesalahan pada sintaks maka melakukan upload pada program yang telah 

dibuat. Jika sudah selesai maka tekan icon "SerialMonitor". 
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f. Pada jendela serial monitor akan ditampilkan hasil dari program yang telah 

di-upload. 

g. Sensor dimasukkan secara bergantian pada 3 larutan pH buffer yang berbeda 

nilai untuk mengamati apakah nilai pH sudahsesuai. 

h. Hasil nilai pH yang terbaca oleh sensor yang ditampilkan pada jendela serial 

monitor diamati. 

i. Jika nilai pH tidak sesuai dengan nilai buffer maka harus dilakukan 

kalibrasi dengan mempertimbangkan kestabilan tegangan, hal tersebut 

dilakukan untuk membuat persamaan linier pada pembacaan sensor pH: 

pH = 𝑉𝑜𝑢𝑡−4,84495943 ......................................................................................................................................... (3.2)      −0,15076738  

dimana variabel V out merupakan tegangan keluaran yang akan 

dikalkulasi dengan konstanta. Nilai konstanta ini didapatkan dari uji 

coba sensor pada dua buah larutan pH buffer yang berbeda nilai. 
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BAB IV 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Setelah dilakukannya pengujian pada bab ini akan dibahas mengenai data yang 

diperoleh seperti pengenceran larutan untuk menghasilkan titik uji baru, kalibrasi 

sensor, serta pengujian prototipe di instalasi hidroponik. Hasil dari pengambilan data 

tersebut akan dipaparkan secara berurutan mengenai prototipe pengukuran nilai pH 

dan EC. Prototipe dibuat untuk selama masa tanam dengan pertimbangan spesifikasi 

sensor yang digunakan dengan sistem kontrol yang dibuat kontinu. 

4.1. Hasil Pengenceran Larutan Konduktivitas Standar 

Larutan konduktivitas standar digunakan untuk memperoleh titik uji 

yang dikehendaki untuk kalibrasi sensor EC dengan cara melakukan 

pengenceran. Pengenceran dilakukan dengan menambahkan 100 mL akuades 

dengan nilai konduktivitas hasil perhitungan hingga mendapatkan nilai 

konduktivitas yang diinginkan. Untuk mendapatkan larutan standar dengan 

titik uji yang diinginkan digunakan larutan konduktivitas standar 

berkonsentrasi sebesar 12880 µS/cm yang diencerkan dengan menggunakan 

akuades. Titik uji yang digunakan adalah 1000 µS/cm, 1200 µS/cm, dan 1413 

µS/cm. Dilakukan pengenceran larutan konduktivitas standar dengan akuades 

dengan menggunakan rumus pengenceran pada subbab 2.3. 

Untuk mendapatkan larutan standar baru dengan nilai konduktivitas 

sebesar 1000 µS/cm dibutuhkan volume larutan konduktivitas standar 12880 

µS/cm sebesar: 

12880 µS/cm x V1000 = 1000 µS/cm x 100 mL 

V1000 = 
1000 µS/cm X 100mL 

= 7,76 mL
 

12880 µS/cm 
 

Untuk mendapatkan larutan standar baru dengan nilai konduktivitas 

sebesar 1200 µS/cm dibutuhkan volume larutan konduktivitas standar 12880 

µS/cm sebesar: 
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12880 µS/cm x V1200 = 1200 µS/cm x 100 mL 

 
V1200 = 

1200 µS/cm X 100mL 
= 9,31 mL

 
12880 µS/cm 

 

Untuk larutan standar dengan konduktivitas 1413 µS/cm diambil 

karena langsung diperoleh dari produsen penyedia pelarut tersebut sehingga 

tidak dilakukan pengenceran lagi. Alasan digunakannya titik tersebut tanpa 

dilakukan pengenceran lagi adalah nilainya yang dekat dengan range 

pengukuran untuk pengukuran yang dilakukan oleh sensor pada prototipe yang 

dibuat. 

Setelah mendapatkan jumlah volume larutan dari pengenceran dengan 

larutan standar 12880 µS/cm untuk mendapatkan larutan dengan nilai 

konduktivitas yang diinginkan maka dapat ditentukan volume akuades yang 

digunakan dalam pengenceran tersebut. Dalam pembuatan larutan baru dengan 

nilai konduktivitas yang akan digunakan volume totalnya adalah 100 mL. 

Maka volume akuades yang dibutuhkan dapat dihitung dengan cara 

mengurangi 100 mL dengan volume larutan standar 12880 µS/cm yang telah 

ditentukan untuk setiap titik uji yang dipilih. Hasil perhitungan terdapat pada 

Tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Hasil Perhitungan Pengenceran Larutan Standar Konduktivitas (µS/cm) 

 
Larutan konduktivitas standar hasil 

pengenceran dalam 100 mL 

(M2) 

Volume larutan konduktivitas 

standar 12880µS/cm 

(V1) 

Volume akuades 

(V2) 

1000 µS/cm 7,76 mL 92,24 mL 

1200 µS/cm 9,31 mL 90,69 mL 

 
 

4.2. Hasil Pengujian Kalibrasi Alat Ukur Nilai EC 

Pada pengujian kalibrasi alat ukur EC dilakukan pengambilan data di 3 

titik konduktivitas dalam rentang 1000 – 1413 µS/cm. pengujian dilakukan 

dengan melakukan pengukuran naik dan turun. Pengambilan data dilakukan 
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sebanyak 30 kali. Data lengkap tercantum pada lampiran 3. Adapun data rata- 

rata nilai pengujian kalibrasi alat ukur nilai EC adalah seperti berikut: 

Tabel 4.2 Nilai Rata-rata Keluaran Tegangan Sensor EC 

 

Input Standar 

Konduktivitas (µS/cm) 

 Output Rata-rata (mV) 

n 
Naik Turun 

1000 30 1292,77 1306,29 

    

1413 30 1566,47 1573,15 

 
Setelah didapatkan data pengukuran nilai konduktivitas listrik pada 3 

titik ukur yang telah ditentukan, data tersebut kemudian dapat diolah untuk 

mendapatkan karakteristik dari alat ukur. Karakteristik tersebut antara lain bias, 

akurasi, presisi, eror, eror keseluruhan, dan histeresis. Karakteristik didapatkan 

dengan mengolah data dari yang telah diambil saat kalibrasi. Berdasarkan 

datasheet sensor yang digunakan tidak terdapat penjelasan mengenai faktor 

kalibrasi atau yang biasa disebut regresi yang dapat dijadikan acuan dalam 

perubahan input dari larutan konduktivitas standar menjadi acuan untuk 

perubahannya terhadap output yang berupa tegangan yang terbaca pada 

mikrokontroler. Faktor kalibrasi tersebut dapat ditentukan dengan cara 

memperhitungkan persamaan regresi. Persamaan regresi digunakan untuk 

plotting perubahan nilai input yang berupa konduktivitas menjadi output yang 

berupa tegangan dan menentukan apakah sudah memenuhi karakteristik 

pengukuran yang baik atau belum. 

Perbandingan antara input dan output pada sensor EC dilakukan untuk 

mendapatkan karakteristik berupa linieritas, sedangkan karakteristik lainnya 

akan dijelaskan pada perbandingan nilai standar konduktivitas listrik dengan 

hasil pembacaan konduktivitas pada alat ukur. Adapun hubungan antara nilai 

masukan konduktivitas dengan tegangan keluaran dapat dilihat pada Tabel 4.2. 
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Grafik Tegangan Keluaran terhadap Larutan 
EC Standar pada Pengukuran Naik 
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merumuskan hubungan input standar konduktivitas listrik dan tegangan 

keluaran adalah persamaan linier. Persamaan linier dianggap menyatakan 

hubungan input konduktivitas dan output tegangan karena bentuk persamaan 

tersebut digunakan oleh mikrokontroler untuk mengkonversi sinyal tegangan 

yang ditransmisi oleh sensor. Pada Gambar 4.1 yang menggambarkan grafik 
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pengukuran naik, nilai tegangan akan semakin besar pada input konduktivitas 

standar yang nilainya besar. Pada Gambar 4.2 yang menggambarkan grafik 

pengukuran turun nilai tegangan akan semakin kecil pada input konduktivitas 

standar yang semakin kecil. Grafik pengukuran naik pada Gambar 4.1 memiliki 

nilai linieritas (R2) sebesar 0,9631 pada pengukuran naik dan pada Gambar 4.2 

untuk pengukuran turun memiliki nilai linieritas sebesar 0,9831. Berdasarkan 

nilai linieritas yang didapatkan dari pengolahan data tersebut memiliki nilai 

linieritas yang mendekati 1 maka sensor dianggap sudah baik dalam hal ini 

memberikan nilai tegangan keluaran yang sebanding dengan nilai masukan 

berupa konduktivitas yang terdapat pada larutan baik dalam pengukuran naik 

maupun pengukuran turun. 

 

Pengujian dilakukan juga bertujuan untuk membandingkan hasil 

pengukuran dengan larutan konduktivitas standar yang diukur. Keluaran yang 

didapat dari sensor ditransmiskan ke mikrokontroler untuk selanjutnya 

dikalkulasi dengan menggunakan persamaan yang dituliskan pada source code. 

Persamaan tersebut yaitu y = 661,90 + 0,65x yang didapatkan dari perhitungan 

data tegangan sensor yang dilakukan dengan menggunakan persamaan regresi 

linier. Hal ini dilakukan karena jika dilakukan menggunakan persamaan regresi 

dari persamaan histerisis, hasil yang didapatkan tidak akurat dan acak. Dimana 

y adalah tegangan keluaran yang didapat dari pengukuran sensor, dan x adalah 

nilai konversi ke satuan µS/cm. Data tersebut kemudian diolah untuk 

mendapatkan karakteristik lainnya yang tercantum pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.3 Karakteristik Sensor EC Pengukuran Naik 

 

 
Titik Uji 

(µS/cm) 

Rerata 

Hasil 

Pengukuran 

(µS/cm) 

 
Bias 

(µS/cm) 

Standar 

Deviasi 

(µS/cm) 

 
Akurasi 

(%) 

 
Eror 

(%) 

 
Presisi 

(%) 

1000 1084,39 -84,39 0,77 91,33 8,67 99,78 

1200 1227,93 -27,93 1,92 97,19 2,81 99,53 

1413 1501,81 -88,81 0,77 93,54 6,45 99,84 

Rata-Rata -67.05 1,15 94,02 5,97 99,72 
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Tabel 4.4 Karakteristik Sensor EC Pengukuran Turun 
 

 
Titik Uji 

(µS/cm) 

Rerata 

Hasil 

Pengukuran 

(µS/cm) 

 
Bias 

(µS/cm) 

Standar 

Deviasi 

(µS/cm) 

 
Akurasi 

(%) 

 
Eror 

(%) 

 
Presisi 

(%) 

1000 1071,89 -71,89 1,30 92,42 7,58 99,63 

1200 1203,51 -3,51 0,00 99,70 0,29 100,00 

1413 1506,78 -93,78 1,73 92,99 7,00 99,65 

Rata-Rata -56,39 1,01 95,04 4,96 99,76 

 
Tabel 4.5 Error Keseluruhan dan Histeresis Output 

 
Titik Uji (µS/cm) Error Keseluruhan (%) Histerisis (µS/cm) 

1000 8,13 12,50 

1200 1,55 24,42 

1413 6,73 4,97 

 

Data pada tabel-tabel di atas merupakan hasil pengukuran naik dan 

turun nilai konduktivitas listrik dari sensor EC yang digunakan dalam prototipe 

alat ukur. Pada kedua pengukuran yang dilakukan, nilai bias bernilai negatif. 

Nilai bias dapat dilihat pada tabel 4.3 dan 4.4. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

kecenderungan pembacaan nilai konduktivitas listrik pada alat ukur bernilai 

lebih besar daripada nilai larutan standar yang diukur. Pada pengukuran naik 

bias terbesar terdapat di titik 1413 µS/cm yaitu sebesar -88,81 µS/cm dan bias 

terkecil terdapat pada titik uji 1000 µS/cm yaitu sebesar -27,93 µS/cm dengan 

rata-rata bias sebesar -67,05 µS/cm. Hal yang sama juga terjadi pada 

pengukuran turun. Untuk pengukuran turun, bias terbesar ada pada titik 

pengujian 1413 yaitu sebesar -93,78 µS/cm sedangkan untuk titik pengujian 

dengan bias terkecil adalah pada titik 1200 µS/cm yaitu sebesar -3,51 µS/cm 

dengan rata-rata bias sebesar -56,39 µS/cm. Nilai bias pada pengukuran turun 

lebih kecil dikarenakan sensor dapat cenderung menjadi lebih stabil 

pengondisiannya jika diberi waktu lebih lama. 
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Berdasarkan nilai bias yang didapatkan dilakukan perhitungan untuk 

mendapatkan nilai error pembacaan hasil pengukuran pada alat ukur. Nilai 

error dihitung dengan menggunakan rumus yang terdapat pada subbab 2.11.5 

pada bagian subbab karakteristik pengukuran. Berdasarkan perhitungan yang 

dilakukan telah didapatkan nilai perhitungan pada Tabel 4.5. Pada pengukuran 

naik nilai error berada pada 2,81 – 8,67 % dimana nilai error terkecil berada 

pada titik uji 1200 µS/cm dan error terbesar terdapat pada titik pengujian 1431 

µS/cm dengan rata-rata error pengukuran naik sebesar 5,97%. Sedangkan pada 

pengukuran turun rentang errornya adalah 0,29 – 7,58% dimana nilai error 

terkecil berada pada titik 1200 µS/cm dan error terbesar berada pada titik 1000 

µS/cm dengan nilai rata-rata error pengukuran turun sebesar 4,96%. 

Sedangkan untuk error keseluruhan yang merupakan rata-rata dari error 

pengukuran naik dan pengukuran turun dapat dilihat di Tabel 4.5. Berdasarkan 

hasil pengamatan pada pengujian alat, error dapat disebabkan oleh dua hal 

yaitu berasal dari alat yang digunakan atau kesalahan acak yang berada di luar 

kontrol dan error yang kedua disebabkan oleh larutan standar yang belum 

tercampur/teraduk secara merata pada setiap bagiannya. Pada proses 

pengenceran, saat pencampuran dengan pelarut penulis sudah mengkondisikan 

larutan konduktivitas hingga terlarut dengan baik dan tidak terlihat endapan 

secara kasat mata. Hal ini dapat terbukti dari foto-foto dokumentasi pengujian 

pada Lampiran 4 yang menunjukkan tidak terdapat endapan pada saat 

pengenceran untuk membuat titik uji pengukuran. Pengukuran juga dilakukan 

pada saat campuran sudah selesai diaduk dan diasumsikan larutan dalam gelas 

ukur sudah tercampur dengan baik tanpa ada lagi endapan. Probe diletakkan 

pada tengah larutan untuk menghindari kemungkinan pengukuran pada larutan 

yang tidak tercampur/endapan yang belum tercampur secara kasat mata karena 

partikel cairan yang berukuran sangat kecil. 

Dari hasil perhitungan error sebelumnya dapat ditentukan pula nilai 

karakteristik pengukuran yang lainnya yaitu akurasi. Akurasi adalah kedekatan 

nilai hasil pengukuran dengan nilai sebenarnya. Akurasi dapat dihitung dengan 

perhitungan 100%-error atau dapat juga dengan menggunakan rumus pada 
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subbab 2.11.1. Data hasil perhitungan akurasi telah dirangkum pada Tabel 4.3 

untuk akurasi pengukuran naik dan pada Tabel 4.4 untuk akurasi pengukuran 

turun. Pada pengukuran naik nilai akurasi tertinggi berada pada titik uji 1200 

µS/cm sebesar 97,19% dengan nilai akurasi terrendah berada pada titik uji 1000 

µS/cm dengan rata-rata akurasi untuk pengukuran naik sebesar 94,02%. 

Sedangkan untuk pengukuran turun nilai akurasi tertinggi berada pada titik uji 

1200 µS/cm dan nilai akurasi terrendah berada pada titik uji 1000 µS/cm 

dengan rata-rata nilai akurasi untuk pengukuran turun sebesar 95,04%. Faktor 

yang mempengaruhi nilai akurasi kurang lebih sama dengan faktor yang 

menyebabkan besarnya nilai error. 

Karakteristik pengukuran lainnya yang dapat dikalkulasi pada 

pengujian sensor EC adalah prosisi. Presisi adalah kedekatan nilai-nilai 

pengukuran pada titik ukur yang sama. Pada sensor analog yang digunakan, 

data hasil pengukuran sensor untuk menentukan presisinya tidak dapat 

langsung diambil setelah probe sensor diletakkan di dalam larutan 

konduktivitas standar. Hal ini disebabkan karena sensor analog membutuhkan 

waktu untuk mendapatkan nilai penunjukkan stabil sesuai titik uji. Oleh 

karenanya pada pengujian yang dilakukan diberikan rentang waktu 5 menit 

pada pengambilan data pertama dan rentang waktu 30 detik untuk setiap data 

yang diambil. Kemudian dilakukan pengambilan data sesuai dengan prosedur 

yang sudah dijelaskan pada subbab 3.8.3. Variabel yang diperlukan untuk 

menghitung presisi adalah standar deviasi. Maka data yang didapat diolah 

dengan cara terlebih dulu menghitung standar deviasi kemudian menghitung 

nilai presisinya. Standar deviasi dan presisi dapat dihitung dengan rumus yang 

ada pada persamaan 2.2 pada subbab 2.11.1 dan persamaan 2.5 pada subbab 

2.11.3. Nilai presisi tertinggi untuk pengukuran naik berada pada titik uji 1413 

µS/cm dan nilai presisi terendah untuk pengukuran naik berada pada titik uji 

1200 µS/cm dengan nilai rata-rata nilai presisi pada pengukuran naik sebesar 

99,72%. Sedangkan pada pengukuran turun nilai presisi tertinggi berada pada 

titik uji 1200 µS/cm dan nilai presisi terendah pada titik 1000 µS/cm dengan 

rata-rata nilai presisi untuk pengukuran turun sebesar 99,76%. Nilai presisi 
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yang semakin tinggi berarti perbedaan hasil pengukuran pada titik yang sama 

semakin kecil. Sedangkan untuk nilai presisi yang semakin rendah berarti 

perbedaan hasil pengukuran semakin jauh pada titik yang sama. Jika dilihat 

dari rata-rata nilai presisi pengukuran naik dan pengukuran turun hasilnya 

menunjukkan tingkat presisi yang sudah sangat baik. 

Karakteristik berikutnya yaitu histeresis. Pengukuran yang dilakukan 

dengan dua kondisi yaitu naik dan turun bertujuan untuk mendapatkan nilai 

histeresis pada alat ukur. Histeresis adalah salah satu jenis karakteristik statis 

dalam pengukuran yang menunjukkan penyimpangan yang timbul apabila 

pengukuran dilakukan pada titik yang sama namun dengan dua arah yang 

berlawanan. Nilai histeresis dapat dikalkulasi dengan menggunakan persamaan 

2.8 pada subbab 2.11.6. Berdasarkan hasil perhitungan histeresis yang terdapat 

pada Tabel 4.5 nilai histeresis terkecil berada pada titik uji 1431 µS/cm yaitu 

sebesar 4,97 µS/cm sedangkan nilai histeresis tertinggi berada pada titik uji 

1200 µS/cm yaitu sebesar 24,42 µS/cm. Dari nilai yang didapat tersebut dapat 

diketahui bahwa pengukuran pada 1431 µS/cm tidak menunjukkan nilai yang 

berbeda jauh, sedangkan untuk nilai histeresis yang terbesar pada titik uji 1200 

µS/cm dapat disebabkan oleh pengaruh waktu penundaan pengambilan data. 

Faktor lainnya dapat disebabkan oleh pengaruh eksternal seperti pada saat 

pengujian dan diatur penundaan setiap titiknya kondisi lingkungan seperti suhu 

dan kelembaban ruangan berubah sehingga hasil pengukuran juga dapat 

terpengaruh dan berubah nilainya sehingga terjadi penyimpangan. Adapun 

grafik histeresis data hasil kalibrasi sensor EC terdapat pada Gambar 4.3 di 

bawah ini. 
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Grafik Histerisis Sensor EC 
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Gambar 4.3 Grafik Histeresis Hasil Pengukuran Sensor EC 

4.3. Hasil Pengujian Kalibrasi Alat Ukur Nilai pH 

Pada pengujian kalibrasi alat ukur nilai pH, dilakukan pengambilan data 

di 3 titik pengujian nilai pH dalam rentang 4,00 – 9,18. Adapun standar yang 

digunakan sebagai pembanding untuk mengetahui karakteristik sensor pH 

adalah buffer pH yang berbentuk bubuk yang dilarutkan dengan akuades 

sebanyak 100 mL dengan titik-titik pengujian berada pada nilai 4,00; 6,86; dan 

9,18. Pengujian dilakukan dengan cara pengukuran naik dan turun. 

Pengambilan data dilakukan sebanyak 30 kali. Data lengkap tercantum pada 

Lampiran 3. Adapun data rata-rata nilai pengujian kalibrasi alat ukur nilai pH 

adalah seperti berikut: 

Tabel 4.6 Nilai Rata-rata Keluaran Tegangan Sensor pH 

 

 
Standar pH 

 
n 

Rata-Rata Kel 

Pengukuran Naik (V) 

uaran Tegangan 

Pengukuran Turun (V) 

4 30 4,24 4,29 

6,86 30 3,81 3,82 

9,18 30 3,43 3,43 

 
Setelah mendapatkan data pengukuran konduktivitas pada 3 titik ukur 

yang ditentukan, data kemudian dapat diolah untuk mendapatkan karakteristik 

dari alat ukur. Karakteristik tersebut antara lain bias, akurasi, presisi, eror, eror 

keseluruhan, dan histeresis. Karakteristik didapatkan dengan mengolah data 
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Grafik Tegangan terhadap Larutan 
pH Standar pada Pengukuran Naik 
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dari yang telah diambil saat kalibrasi. Berdasarkan datasheet sensor yang 

digunakan tidak terdapat penjelasan mengenai faktor kalibrasi atau yang biasa 

disebut regresi yang dapat dijadikan acuan dalam perubahan input dari larutan 

buffer pH standar menjadi acuan untuk perubahannya terhadap output yang 

berupa tegangan yang terbaca pada mikrokontroler. Faktor kalibrasi tersebut 

dapat ditentukan dengan cara memperhitungkan persamaan regresi. Persamaan 

regresi digunakan untuk plotting perubahan nilai input yang berupa nilai buffer 

pH standar menjadi output yang berupa tegangan dan menentukan apakah 

sudah memenuhi karakteristik pengukuran yang baik atau belum. 

Oleh karena itu dilakukan perbandingan antara input dan output pada 

sensor pH yang bertujuan untuk mendapatkan karakteristik berupa linieritas. 

Untuk karakteristik lainnya akan dijelaskan pada perbandingan nilai buffer pH 

standar dengan hasil pembacaan pH pada alat ukur. Adapun hubungan antara 

nilai masukan pH dengan tegangan keluaran dapat dilihat pada Tabel 4.6. 

Pada Gambar 4.4 berikut ini menunjukkan grafik tegangan terhadap 

nilai larutan pH buffer standar pada pengukuran naik. Sedangkan pada Gambar 

4.5 di bawah ini menunjukkan grafik tegangan terhadap nilai larutan pH buffer 

standar pada pengukuran turun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.4 Grafik Tegangan Keluaran terhadap Larutan Buffer pH 
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Grafik Tegangan terhadap Larutan pH 
Standar pada Pengukuran Turun 
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Gambar 4.5 Grafik Tegangan Keluaran terhadap Larutan Buffer pH 

Standar pada Pengukuran Turun 

Pada Gambar 4.4 dan 4.5 persamaan yang digunakan untuk 

merumuskan hubungan input nilai buffer pH standar dan tegangan keluaran 

adalah persamaan linier. Persamaan linier dianggap menyatakan hubungan 

input nilai pH dan output berupa tegangan karena bentuk persamaan tersebut 

digunakan kembali pada mikrokontroler untuk mengubah sinyal tegangan yang 

ditransmisi dari sensor ke nilai pengukuran pH yang sebenarnya. 

Pada Gambar 4.4 yang merupakan grafik pengukuran naik nilai 

tegangan akan semakin kecil pada input standar buffer pH yang semakin besar. 

Begitu juga pada Gambar 4.5 yang merupakan grafik pengukuran turun, nilai 

tegangan akan semakin besar pada input standar buffer pH yang semakin kecil. 

Hubungan antara input dan output jika dilihat pada Gambar 4.4 dan 4.5 ini 

berbanding terbalik semakin besar input maka akan semakin kecil outputnya. 

Maka semakin asam input larutan maka tegangan keluaran yang dihasilkan 

akan semakin besar dan sebaliknya jika larutan cenderung basa maka tegangan 

keluaran yang dihasilkan akan semakin kecil. Kedua gambar grafik tersebut 

memiliki nilai linieritas (R2) mendekati 1 yaitu 0,9887 pada pengukuran naik 

dan 0,9971 pada pengukuran turun. Berdasarkan nilai linieritas yang 

didapatkan dari pengolahan data tersebut memiliki nilai linieritas yang 

mendekati 1 maka sensor dianggap sudah baik dalam hal ini memberikan nilai 
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tegangan keluaran yang sebanding dengan nilai masukan berupa nilai pH 

standar yang terdapat pada larutan baik dalam pengukuran naik maupun 

pengukuran turun. 

Pengujian dilakukan juga bertujuan untuk membandingkan hasil 

pengukuran dengan larutan konduktivitas standar yang diukur. Output yang 

didapat dari sensor ditransmiskan ke mikrokontroler untuk selanjutnya 

dikalkulasi dengan menggunakan persamaan yang dituliskan pada source code. 

Persamaan tersebut yaitu y = 4,844 + 0,150x yang didapatkan dari perhitungan 

data tegangan sensor yang dilakukan dengan menggunakan persamaan regresi 

linier. Hal ini dilakukan karena jika dilakukan menggunakan persamaan regresi 

dari persamaan histerisis, hasil yang didapatkan tidak akurat dan acak. Dimana 

y adalah tegangan keluaran yang didapat dari pengukuran sensor, dan x adalah 

nilai konversi ke nilai pH. Data tersebut kemudian diolah untuk mendapatkan 

karakteristik lainnya yang tercantum pada tabel berikut ini: 

 

Tabel 4.7 Karakteristik Sensor pH Pengukuran Naik 
 

 
Titik Uji 

Rerata 

Hasil 

Pengukuran 

 
Bias 

Standar 

Deviasi 

Akurasi 

(%) 

 
Eror (%) 

 
Presisi (%) 

4,00 3,96 0,04 0,29 76,67 23,32 77,50 

6,86 6,76 0,10 0,15 91,94 8,06 93,32 

9,18 9,07 0,11 0,07 96,50 3,49 97,63 

Rata-rata 0,08 0,17 88,37 11,62 89,48 

 
Tabel 4.8 Karakteristik Sensor pH Pengukuran Turun 

 

 
Titik Uji 

Rerata 

Hasil 

Pengukuran 

 
Bias 

Standar 

Deviasi 

Akurasi 

(%) 

 
Eror (%) 

 
Presisi (%) 

4,00 3,99 0,001 0,29 78,55 21,45 78,56 

6,86 6,82 0,03 0,10 95,03 4,97 95,52 

9,18 9,06 0,12 0,06 96,65 3,34 97,88 

Rata-rata 0,05 0,15 90,07 9,92 90,65 

 
Tabel 4.9 Rata-rata Error dan Histeresis 
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Titik Uji Rata-Rata Error (%) Histerisis 

4 22,39 0,041 

6,86 6,51 0,066 

9,18 3,42 0,008 

 

Data pada tabel-tabel di atas menunjukkan hasil pengukuran naik dan 

turun nilai pH yang digunakan pada prototipe alat ukur dan pengontrolan nilai 

pH dan EC pada hidroponik tanaman cabai. Pada kedua pengukuran yang telah 

dilakukan, penunjukan hasil pengukuran dan pengolahan nilai bias yang 

dihasilkan adalah bernilai positif. Data nilai bias pada pengukuran naik dan 

turun dapat dilihat pada Tabel 4.7 dan 4.8. Nilai bias yang positif menunjukkan 

kecenderungan pembacaan nilai pH pada alat ukur yang bernilai lebih kecil 

dibandingkan dengan nilai larutan buffer pH standar yang diukur. Hal tersebut 

dapat dibuktikan dari nilai hasil pengukuran pada Tabel 4.7 dan 4.8. Pada 

pengukuran nilai bias terbesar berada pada titik uji 9,18 dengan bias sebesar 

0,11 dan bias terkecil berada pada titik uji 4,00 dengan bias sebesar 0,04 dengan 

rata-rata nilai bias untuk pengukuran naik sebesar 0,08. Untuk pengukuran 

turun, bias terbesar berada pada titik uji 9,18 dengan bias sebesar 0,12 dan bias 

terkecil bedara pada titik uji 4,00 dengan bias sebesar 0,001 dengan rata-rata 

bias hasil pengukuran untuk pengukuran turun sebesar 0,05. 

Berdasarkan nilai bias yang didapatkan kemudian dilakukan 

perhitungan untuk mendapatkan nilai error pembacaan hasil pengukuran pada 

alat ukur. Nilai error dihitung dengan menggunakan rumus yang terdapat pada 

subbab 2.11.5 pada bagian subbab karakteristik pengukuran. Berdasarkan 

perhitungan yang dilakukan telah didapatkan nilai error pada setiap titik uji 

yang ditunjukkan pada Tabel 4.7 dan 4.8. Pada pengukuran naik nilai error 

berada pada rentang 3,49 – 23,32% dimana error terkecil berada pada titik uji 

9,18 dan error terbesar berada pada titik uji 4,00 dengan rata-rata error pada 

pengukuran naik sebesar 11,62%. Sedangkan pada pengukuran turun error 

yang terjadi berada pada rentang 3,34 – 21,45% dimana error terkecil berada 

pada titik uji 9,18 dan error terbesar berada pada titik uji 4,00 dengan rata-rata 
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nilai error pada pengukuran turun sebesar 9,92%. Sedangkan untuk error 

keseluruhan yang merupakan rata-rata error pada setiap titik uji untuk 

pengukuran naik dan turun pada sensor pH dapat dilihat pada tabel 4.9. 

Berdasarkan dari hasil pengamatan error yang terjadi dapat disebabkan oleh 

beberapa faktor. Faktor pertama karena kemampuan alat ukur yang digunakan 

atau kesalahan acak yang tidak dapat terlihat oleh mata. Faktor kedua dapat 

disebabkan oleh buffer pH standar yang belum terlarut secara merata di setiap 

bagian dari gelas ukur yang digunakan untuk pengujian. Pada proses pelarutan 

bubuk buffer pH standar dengan akuades 100 mL dipastikan agar semua 

partikel bubuk sudah terlarut dalam larutan campuran dengan sempurna agar 

tidak terdapat endapan yang dapat membuat hasilnya berbeda dari yang 

seharusnya. Hal ini dapat dibuktikan dengan foto pengujian yang terdapat di 

Lampiran 4 yang menunjukkan tidak terdapat endapan yang dapat terlihat oleh 

mata. Pengukuran yang dilakukan adalah dengan cara meletakkan probe sensor 

pH pada bagian tengah larutan untuk menghindari probe mengukur bagian 

larutan yang kemngkinan terdapat endapan yang tidak terlihat karena 

partikelnya yang berukuran sangat kecil. Selain itu, eror dapat disebabkan oleh 

perbedaan jenis gelas ukur yang digunakan untuk setiap titik uji. Hal ini dapat 

menyebabkan timbulnya ketidakpastian volume yang tidak diperhitungkan 

pada pengujian, sehingga memengaruhi nilai eror yang terjadi. 

Dari hasil perhitungan error dapat diketahui karakteristik pengukuran 

lainnya yaitu akuraasi. Akurasi adalah kedekatan nilai hasil pengukuran 

dengan nilai sebenarnya. Akurasi dapat dikalkulasi dengan menggunakan 

rumus yang ada pada subbab 2.11.1. atau dapat juga menggunakan perhitungan 

100% - error. Data hasil perhitungan akurasi dapat dilihat pada Tabel 4.7 dan 

4.8. pada pengukuran naik akurasi tertinggi berada pada titik uji 9,18 dengan 

nilai akurasi sebesar 96,50% dan nilai akurasi terendah berada pada titik uji 

4,00 yaitu sebesar 76,67% dengan rata-rata akurasi pengukuran untuk 

pengukuran naik sebesr 88,37%. Sedangkan untuk pengukuran turun nilai 

akurasi terbesar berada pada titik uji 9,18 dengan nilai akurasi sebesar 96,65% 

dan nilai akurasi terendah berada pada titik uji 4,00 yaitu sebesar 78,54% 
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dengan rata-rata nilai akurasi untuk pengukuran turun sebesar 90,07%. Nilai 

akurasi akan berbanding terbalik dengan nilai error. Maka titik uji yang 

memiliki error tertinggi akan memiliki nilai akurasi yang terendah dan 

sebaliknya titik uji yang memiliki error terendah akan memiliki nilai akurasi 

yang tertinggi. 

Karakteristik pengukuran lainnya yaitu presisi. Presisi merupakan 

kedekatan nilai dari banyak data hasil pengukuran pada titik ukur yang sama. 

Pada sensor berjenis analog yang digunakan data hasil pengukuran sensor 

untuk menentukan nilai presisinya tidak dapat langsung diambil setelah sensor 

diletakkan dalam larutan buffer pH standar karena sensor jenis analog 

membutuhkan waktu untuk mendapatkan nilai yang stabil dan presisi sesuai 

dengan titik uji dan karakteristik pengukuran sensor itu sendiri. Oleh karena itu 

pada pengujian yang dilakukan digunakan waktu tunda selama 30 detik hingga 

alat ukur menunjukkan hasil yang stabil. Setelah itu dilakukan pengambilan 

data seperti pada prosedur pengujian sensor pH pada subbab 3.8.4. Nilai presisi 

dapat dihitung dengan menggunakan rumus pada subbab 2.11.3, dimana salah 

satu variabel yang dibutuhkan untuk menghitungnya dalah standar deviasi. 

Data hasil perhitungan standar deviasi dan nilai presisi dapat dilihat pada Tabel 

4.7 dan 4.8. Pada pengukuran naik nilai presisi tertinggi terdapat pada titik uji 

9,18 dengan nilai presisi sebesar 97,64% dan nilai presisi terkecil berada pada 

titik uji 4,00 dengan nilai presisi sebesar 77,50% dengan rata-rata nilai presisi 

untuk pengukuran naik sebesar 89,48%. Sedangkan pada pengukuran turun 

nilai presisi terbesar berada pada titik uji 9,18 yaitu sebesar 97,88% dan nilai 

presisi terkecil berada pada titik uji 4,00 dengan nilai presisi sebesar 78,56% 

dengan rata-rata nilai presisi sebesar 90,65%. Nilai presisi yang semakin tinggi 

berarti perbedaan hasil pengukuran pada titik yang sama semakin kecil. 

Sedangkan untuk nilai presisi yang semakin rendah berarti perbedaan hasil 

pengukuran semakin jauh pada titik yang sama. Jika dilihat dari rata-rata nilai 

presisi pengukuran naik dan pengukuran turun hasilnya menunjukkan tingkat 

presisi yang sudah sangat baik. 
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Grafik Histerisis Sensor pH 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

Pengukuran Turun 

Pengukuran Naik 

4 6,86 

Titik Uji 

9,18 

Karakteristik pengukuran yang terakhir adalah histeresis. Pengukuran 

dilakukan dalam dua kondisi yaitu pengukuran naik dan turun. Hal ini 

bertujuan untuk mendapatkan nilai histeresis pada alat ukur atau sensor. 

Histeresis adalah karakteristik pengukuran yang menunjukkan penyimpangan 

yang timbul apabila pengukuran dilakukan dari arah yang berlawanan. Nilai 

histeresis dapat dikalkulasi dengan menggunakan persamaan 2.8 pada subbab 

2.11.6. Berdasarkan hasil perhitungan histeresis yang terdapat pada Tabel 4.9 

nilai histeresis terkecil berada pada titik uji 9,18 yaitu sebesar 0,008 sedangkan 

nilai histeresis tertinggi berada pada titik uji 6,86 yaitu sebesar 0,06. 

Berdasarkan Tabel 4.9 nilai histeresis yang telah dihitung dari hasil pengukuran 

yang dilakukan diketahui bahwa pada kedua pengukuran tidak menunjukkan 

nilai yang jauh berbeda pada setiap titik ujinya. Adapun grafik histeresis data 

hasil kalibrasi sensor pH terdapat pada Gambar 4.6 di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 4.6 Grafik Histeresis Hasil Pengukuran Sensor pH 

4.4. Hasil Pengujian Lapangan Prototipe 

Sebelum dilakukan pengujian dengan menambahkan larutan nutrisi AB 

mix dalam air yang digunakan untuk hidroponik kondisi air diukur untuk 

mengetahui perubahan yang mungkin terjadi untuk setiap penambahan larutan 

nutrisi. Data diambil sebanyak 30 kali. Data lengkap tercantum pada Lampiran 

2. Berikut ini adalah kondisi rata-rata air sebelum ditambahkan larutan nutrisi: 

Tabel 4.10 Kondisi Air Sebelum Ditambahkan Larutan Nutrisi 
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EC (µS/cm) pH 

382,34 7,51 
 

Setelah melakukan pengukuran pada air yang digunakan untuk 

membuat campuran larutan nutrisi untuk hidroponik, dilakukan pengukuran 

untuk debit air yang keluar untuk 5 detik, 10 detik, dan 15 detik. Data diambil 

sebanyak 30 kali, untuk data lengkap tercantum pada Lampiran 3. Berikut ini 

tabel rata-rata debit air yang keluar dari pompa: 

 

Tabel 4.11 Rata-rata Volume Air yang Keluar Dari Pompa 

 
Waktu Volume Air 

  (mL)  

5 detik 15 

10 detik 30,17 

15 detik 49,48 

 

 
 

Dari data volume air dapat disimpulkan bahwa debit air rata-rata 

sebesar 3 mL/s. Data tersebut diambil dengan tujuan untuk menentukan delay 

untuk mengaktifkan pompa untuk mengalirkan volume larutan nutrisi 

campuran yang sesuai dalam rentang nilai pH dan EC yang direkomendasikan. 

Dikarenakan pengukuran sensor EC yang resolusinya 0,01 µS/cm delay 

aktuator (pompa) yang digunakan menjadi variabel yang sangat penting. 

4.4.1 Hasil Pengujian Lapangan Alat Ukur Nilai EC 

Sebelum dilakukan pengujian ini telah dilakukan pra pengujian 

mengenai perubahan nilai pH dan EC terhadap penambahan volume nutrisi 

pada sistem yang statis. Namun data yang didapat pada pengujian ini dianggap 

kurang relevan karena sistem pada hidroponik tersirkulasi dan dinamis. 

Pada pengujian lapangan proses pengambilan data dilakukan sebanyak 

30 kali dengan cara menambahkan 2 x 30 mL larutan nutrisi tanaman 

hidroponik ke dalam 2 liter air. Air yang digunakan adalah air yang didapat 

dari keran rumahan. Kemudian didapatkan hasil berupa nilai EC yang 
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merupakan perubahannya terhadap penambahan larutan nutrisi hidroponik. 

Data lengkap tercantum pada Lampiran 3. Berikut ini adalah data rata-rata hasil 

pembacaan perubahan nilai EC terhadap penambahan larutan nutrisi AB mix 

untuk hidroponik: 

Tabel 4.12 Hasil Pembacaan Nilai EC Terhadap Penambahan Larutan 

Nutrisi Hidroponik 
 

No 
Volume larutan nutrisi yang 

ditambahkan (mL) 

Nilai perubahan 

EC (µS/cm) 

1 30 1293,41 

2 60 1821,69 

Pengukuran dilakukan pada tangki dengan probe yang diposisikan 

berada di tengah-tengah larutan campuran dan diusahakan tidak menyentuh 

bagian dasar atau dinding tangki. Hal ini dilakukan untuk mengurangi 

kemungkinan terukurnya endapan zat organik maupun anorganik yang dapat 

mempengaruhi hasil pengukuran. Pada tanaman cabai (Capsicum frustescens 

L.) rata- rata nilai konduktivitas listrik yang dibutuhkan pada masa tanam yang 

direkomendasikan adalah berada pada rentang 1000 – 1500 µS/cm. 

Berdasarkan data rata-rata perubahan konduktivitas listrik yang diambil 

dengan menambahkan larutan nutrisi sebanyak 2 x 30 mL seperti pada Tabel 

4.12, hasil pengukuran nilai EC pada 30 mL pertama sudah berada di dalam 

rentang 1000 – 1500 µS/cm. Sedangkan untuk penambahan 30 mL yang kedua 

nilai konduktivitas listriknya berada di atas rentang kecukupan nutrisi yang 

direkomendasikan. 

4.4.2 Hasil Pengujian Lapangan Alat Ukur Nilai pH 

Sama halnya dengan pengujian lapangan untuk alat ukur nilai EC, 

proses pengambilan data untuk sensor pH dilakukan sebanyak 30 kali dengan 

cara menambahkan 2 x 30 mL larutan nutrisi tanaman hidroponik ke dalam 2 

liter air. Air yang digunakan adalah air yang didapat dari keran rumahan. 

Kemudian didapatkan hasil berupa nilai EC yang merupakan perubahannya 

terhadap penambahan larutan nutrisi hidroponik. Data lengkap tercantum pada 
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Lampiran 3. Berikut ini adalah data rata-rata hasil pembacaan perubahan nilai 

EC terhadap penambahan larutan nutrisi AB mix untuk hidroponik: 

Tabel 4.13 Hasil Pembacaan Nilai pH Terhadap Penambahan 
Larutan Nutrisi Hidroponik 

 

No Volume larutan nutrisi yang 

ditambahkan (mL) 

Nilai perubahan 

pH 

1 30 6,21 

2 60 5,78 

 

Pengukuran dilakukan pada tangka dengan probe yang diposisikan 

berada di tengah-tengah larutan campuran dan diusahakan tidak menyentuh 

bagian dasar atau dinding tangki. Hal ini dilakukan untuk mengurangi 

kemungkinan terukurnya endapan zat organik maupun anorganik yang dapat 

mempengaruhi hasil pengukuran. Pada tanaman cabai (Capsicum frustescens 

L.) rata- rata nilai konduktivitas listrik yang dibutuhkan pada masa tanam yang 

direkomendasikan adalah berada pada rentang 5,5 – 6,5. Berdasarkan data rata- 

rata perubahan pH yang diambil dengan menambahkan larutan nutrisi 

sebanyak 2 x 30 mL seperti pada Tabel 4.13, hasil pengukuran nilai pH pada 

30 mL pertama sudah berada di dalam rentang 5,5 – 6,6. Untuk penambahan 

30 mL yang kedua rata-rata pengukurannya sebesar 5,78 dan masih berada 

pada rentang kadar ion hidrogen yang direkomendasikan. 

4.4.3 Data Pengujian Lapangan 

Setelah dilakukan pengujian untuk masing-masing sensor pH dan EC, 

dilakukan pengujian prototipe saat digabungkan dengan instalasi hidroponik 

tanaman cabai yang dibuat. Data yang diambil adalah data nilai pH dan EC yang 

diukur pada instalasi hidroponik berisi air sebanyak 4 liter dan larutan nutrisi 

dengan total 1 liter. Data diambil spada menit ke 15, 30, 45 dan 60 dari saat 

pertama kali sistem prototipe dinyalakan. Data diambil sebanyak 30 kali. Data 

lengkap tercantum pada Lampiran 3. Adapun data yang sudah dirata-rata 

dirangkum pada Tabel berikut ini: 

Tabel 4.14 Rata-rata Nilai pH dan EC pada Prototipe Terhadap Waktu 
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Waktu pH EC (µS/cm) 

15 menit 6,23 1324,90 

30 menit 5,90 1369,63 

45 menit 5,78 1347,73 

60 menit 6,17 1325,26 

 

 

Data tersebut merupakan data saat pengontrolan pH dan EC pada 

prototipe. Pengontrolan oleh prototipe yang dibuat bertujuan untuk menjaga nilai 

pH dan EC berada di dalam rentang pengukuran nilai yang direkomendasikan. 

Untuk tanaman cabai (Capsicum frutescens l.) nilai pH yang direkomendasikan 

berada pada rentang 5,5 – 6,5 sedangkan nilai EC berada pada rentang 1000 – 

1500 µS/cm. Berdasarkan Tabel 4.14 nilai pH dan EC untuk pengontrolan sudah 

berada pada rentang dengan menggunakan delay sebanyak 3 detik untuk pompa 

menyala dan 5 detik untuk matinya pompa. Sehingga penggunaan lama waktu 

delay tersebut dianggap sesuai dengan prototipe yang dibuat karena sudah 

berhasil menjaga nilai pH dan EC berada dalam rentang yang direkomendasikan. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penguian yang dilakukan pada proyek akhir ini, dapat 

disimpulkan bahwa : 

1. Pada prototipe alat kontrol nilai pH dan EC selama masa tanam pada 

hidroponik tanaman cabai yang dibuat, dari hasil uji kalibrasi pada 3 titik 

pengukuran untuk sensor EC diperoleh nilai error dan presisi keseluruhan 

berturut-turut sebesar 5,46% dan 99,76% dengan nilai linieritas R2 = 0,9631 

pada pengukuran naik dan R2 = 0,9831 pada pengukuran turun. Dengan nilai 

histeresis tertinggi berada pada titik uji 1200 µS/cm yaitu sebesar 24,42 µS/cm. 

2. Berdasarkan hasil uji kalibrasi pada 3 titik pengukuran untuk sensor pH 

diperoleh nilai error dan presisi keseluruhan berturut-turut 10,77% dan 89,48% 

dengan nilai linieritas untuk pengukuran naik R2 = 0,9987 dan nilai linieritas 

untuk pengukuran turun sebesar R2 = 0,9971. Dengan nilai histeresis tertinggi 

berada pada titik uji 4,00 yaitu sebesar 0,04. 

3. Berdasarkan data pengujian, larutan nutrisi hidroponik untuk tanaman cabai 

memiliki nilai rata-rata EC dalam jangka waktu 15 menit, 30 menit, 45 menit, 

dan 60 menit berturut-turut sebesar 1324,90 µS/cm; 1369,63 µS/cm; 1347,74 

µS/cm; dan 1325,26 µS/cm. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai 

pengukuran EC sudah berada dalam rentang yang direkomendasikan untuk 

masa vegetatif tanaman cabai yaitu 1000 – 1500 µS/cm. 

4. Berdasarkan data pengujian larutan nutrisi hidroponik untuk tanaman cabai 

memiliki nilai rata-rata pH dalam jangka waktu 15 menit, 30 menit, 45 menit, 

dan 60 menit berturut-turut sebesar 6,23; 5,90; 5,78; dan 6,17. Dari data 

tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai pengukuran pH sudah berada dalam 

rentang pH yang direkomendasikan untuk masa vegetatif tanaman cabai yaitu 

5,5 – 6,5. 
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5.2 Saran 

Prototipe alat kontrol pH dan EC selama masa tanam (vegetatif) tanaman 

cabai yang bertujuan untuk mengontrol kecukupan nutrisi dalam air yang dialirkan 

pada instalasi hidroponuk telah berhasil dibuat. Namun belum optimal sehingga 

dibutuhkan optimasi atau perbaikan. Berikut ini beberapa saran yang dapat 

diberikan untuk pengembangan dari alat ini, antara lain: 

1. Menambah jumlah titik uji pada pengukuran 

2. Untuk memastikan nutrisi sudah tercampur rata dan mengoptimalkan akurasi 

perlu adanya pengukuran pada beberapa tempat kemudian dibandingkan. 

3. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi perubahan pH dan EC pada 

tanaman hidroponik ini, antara lain faktor yang penting diperhatikan yaitu suhu 

dan kelembaban lingkungan. 

4. Menambahkan varietas tumbuhan yang diukur sehingga alat dapat 

merepresentasi penggunaan pada jenis tumbuhan yang lebih umum. 

5. Pengujian prototipe dilakukan dengan pengambilan data perhari agar data yang 

dihasilkan lebih representatif untuk masa tanam tanaman cabai. 

6. Sebaiknya data pengujian dan kalibrasi diambil secara kolektif dan diproses 

sebelum menjadi data final untuk membedakan antara noise dan data real time. 
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