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Dutch Bucket System adalah teknik bercocok tanam hidroponik yang ditekankan pada sirkulasi 

dan efisiensi penggunaan air, di mana air merupakan faktor penting dalam penyaluran nutrisi 

untuk tanaman agar dapat berkembang. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan 

tanaman terutama pH air. Pada tanaman tomat, pH air yang disarankan agar nutrisi dapat 

terserap dengan efisien adalah rentang 5.5 – 7. Maka dibuat prototipe pengendalian pH untuk 

mengontrol dan mengendalikan nilai pH agar sesuai. Pengontrolan ini berbasis IoT melalui 

Telegram sehingga dapat dilakukan monitoring dan pengendalian melalui smartphone. Hasil 

kalibrasi dari prototipe ini ialah memiliki akurasi sebesar 97.34%, presisi sebesar 96.37% 

dengan nilai histerisis gabungan sebesar 0.09 dan memiliki linearitas yang cukup baik yaitu 

untuk pengukuran naik R² = 0.9978 dan untuk pengukuran turun R² = 0.9985. Pengujian 

dilakukan pada instalasi yang telah dirancang dan rentang pH masih dalam batas normal. Hasil 

pembacaan dan proses pengendalian pH berhasil dilakukan melalui Telegram. 

 
 

Kata kunci: Dutch Bucket System, pH, Internets of Things, Telegram. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kualitas tanah yang semakin menurun di kota membuat para pecinta tanaman 

untuk mencari media lain dalam bercocok tanam, yaitu dengan media air(hidroponik). 

Hidroponik merupakan budidaya tanaman dengan menggunakan larutan air dan nutrisi 

terlarut. Ada beberapa metode hidroponik, salah satunya yaitu Dutch Bucket System. 

Secara umum pengertian Dutch Bucket System (Sistem DB) adalah teknik 

bercocok tanam hidroponik yang ditekankan pada sirkulasi dan efisiensi penggunaan air. 

Pada teknik hidroponik sistem DB ini, air nutrisi dialirkan dari tandon nutrisi ke media 

tanam secara terus menerus dan sebagian air nutrisi tersebut kembali ke tandon. Air 

nutrisi tersebut dialirkan secara periodik selama waktu tertentu dan diatur sesuai dengan 

keinginan. Cara kerja sistem DB mirip dengan NFT System, hanya saja instalasinya yang 

berbeda. Media yang digunakan dalam sistem DB ini yaitu dengan hidroton. 

Hidroton dikenal luas sebagai media tanaman yang cukup bagus. Selain bisa 

dipakai berulang-ulang, daya serap nutrisi juga cukup baik. Sehingga tanaman akan 

memperoleh nutrisi yang optimal. Kelebihan hidroponik sistem DB dengan media 

hidroton ini adalah mudah dirangkai dan tidak membutuhkan banyak bahan dan cukup 

sederhana. Karena bentuknya yang sederhana dan tidak terlalu besar, maka secara 

otomatis sistem DB ini cukup hemat tempat dan mudah dipindah-pindah. Sehingga 

sistem hidroponik ini sangat cocok untuk lingkungan rumah yang tidak memiliki banyak 

ruang seperti di KPR atau rumah-rumah kecil di perkotaan. 

Sistem DB ini menggunakan pompa nutrisi untuk mengalirkan air ke dalam bucket 

berisi tanaman, keuntungannya yaitu tidak perlu secara manual mengaduk air nutrisi di 

dalam bak karena pompa akan otomatis membuat air nutrisi dalam tandon teraduk. 

Larutan nutrisi dapat ditambahkan secara berkala saja. Selain itu, sistem ini juga 

memiliki kelemahan yaitu dengan menggunakan media hidroton sehingga tergolong 

agak mahal, ukurannya kecil sehingga hanya cocok untuk beberapa tanaman saja, dan 

karena sistem ini menggunakan pompa nutrisi sehingga cukup menguras listrik rumah. 
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Agar tanaman tetap mendapatkan nutrisi yang baik dari air, maka perlu diatur 

tingkat keasaman pH-nya. Kadar pH yang kurang juga dapat mempengaruhi 

pertumbuhan tanaman yaitu tanaman menjadi tidak mampu menyerap nutrisi yang 

dibutuhkan (Kustanti, 2014). Secara umum tanaman dapat menyerap nutrisi pada tingkat 

pH netral (Alfiah & Cordova, 2015) yaitu rentang 5,5 sampai dengan 7. Maka, jika pH 

air melebihi atau kurang dari pH normal perlu ditambah cairan asam atau basa atau bisa 

juga dengan cairan penyangga. 

Perkembangan teknologi dan informasi memberikan banyak dampak positif bagi 

seluruh aspek kehidupan, terutama pada sektor pertanian. Untuk itu, agar mempermudah 

dalam kontrol pH pada tanaman dengan sistem hidroponik DB maka digunakan kontrol 

pH tanaman semi-otomatis dengan basis IoT dengan platform Telegram. IoT adalah 

konsep yang menghubungkan semua perangkat ke internet dan memungkinkan 

perangkat IoT berkomunikasi satu sama lain melalui internet, sehingga pemilik dapat 

melakukan monitoring di mana pun dan kapan pun melalui mobile phone yang 

terhubung dengan internet (Rafi Al Tahtawi et al., 2018). IoT bertanggung jawab atas 

permintaan informasi dan / atau menjalankan perintah dari jarak jauh melalui perangkat 

keras dengan berbagai fitur dan tujuan.(Hidayat & Mardiyantoro, 2020). 

Platform yang digunakan dalam penelitian ini yaitu platform Telegram. Telegram 

adalah layanan mengirim pesan yang populer berdasarkan platform sumber terbuka yang 

ditemukan oleh Rusia Pavel Durov pada 2013. Platform ini berbasis cloud dan 

menggunakan sistem enkripsi ujung ke ujung, pesan penghancuran diri, dan 

infrastruktur struktur multi-data. Fasilitas yang disediakan adalah notifikasi otomatis 

dengan memanfaatkan Aplikasi Open Programming Interface (API) melalui bot untuk 

mengirimkan pesan otomatis. Telegram tersedia di ponsel dan desktop. Di perangkat 

seluler, ini tersedia di ponsel iOS, Android, dan Windows. Sementara di desktop, ini 

tersedia di Windows, Linux, MacOS dan browser web.(Telegram, 2020). 

Mikrokontroler yang digunakan yaitu mikrokontroler ESP32. ESP32 merupakan 

mikrokontroler yang efektif digunakan, karena sudah tertanam fitur Wi-fi sehingga 

efisien apabila diteruskan pada bot aplikasi Telegram dibandingkan dengan 

mikrokontroler Arduino yang harus menambahkan Ethernet Shield sebagai fitur internet 
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.(Megawati et al., 2020). Sehingga dengan dibuatnya alat ini akan mempermudah dalam 

mengontrol tingkat keasaman (pH) pada tanaman dan dapat mengontrol dari kejauhan 

berbasis IoT dengan menggunakan platform Telegram yaitu dengan syarat memiliki 

jaringan Wi-fi atau alamat IP Adress yang sama. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana mengintegrasikan monitoring pH dan pengendalian pH pada 

prototipe ? 

2. Bagaimana karakteristik pengukuran pH dengan menggunakan prototipe ? 

3. Apa saja hal-hal yang mempengaruhi kinerja dari prototipe ? 

 
1.3 Tujuan 

1. Dapat membuat pemrograman dengan metode berbasis IoT dengan platform 

Telegram pada sistem cocok tanaman hidroponik dutch bucket. 

2. Dapat menampilkan hasil pengukuran pH pada sistem cocok tanaman 

hidroponik dutch bucket pada platform Telegram. 

3. Dapat mengontrol kadar keasaman pH pada sistem cocok tanaman hidroponik 

dutch bucket berbasis IoT dengan platform Telegram. 

 
1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang akan didapat dari penelitian ini adalah dapat terbentuknya alat atau 

prototipe yang dapat me-monitoring dan mengontrol pH pada sistem hidroponik 

dutch bucket berbasis IoT. Sehingga, memudahkan pengguna alat tersebut untuk 

mengontrol nilai pH air tanaman melalui Telegram. 

1.5 Pembatasan Masalah 

Adapun batasan masalah pada pembuatan proyek akhir ini adalah 

 
1. Variabel yang dikontrol yaitu pH air untuk tanaman tomat 

2. Hanya membahas mengenai monitoring dan pengendalian pH air dalam tandon 

nutrisi hidroponik 

3. Hanya menampilkan  besaran pH dan status kondisi pH  pada bot  Telegram 

melalui ESP32 
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1.6 Sistematika 

Sistematika penulisan Laporan Proyek Akhir terdiri dari 3 (tiga) bagian utama 

sebagai berikut: 

a. Bagian kelengkapan awal, merupakan bagian pada awal laporan yang 

terdiri dari Halaman Sampul Luar, Halaman Sampul Dalam, Halaman 

Persetujuan, Halaman Pengesahan, Abstrak, Kata Pengantar, Daftar Isi, 

Daftar Tabel, Daftar Gambar, Daftar Lampiran. 

b. Bagian Isi, pada bagian ini terdiri dari 5 bab, di antaranya 

a. BAB I PENDAHULUAN yang berisi Latar Belakang, Rumusan 

Masalah, Tujuan, Manfaat Penelitian, Pembatasan Masalah dan 

Sistematika Penulisan. 

b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA, yang berisi mengenai tinjauan 

pustaka atau materi yang berkaitan erat dengan prototipe. 

c. BAB III RANCANG BANGUN, merupakan bab yang menerangkan 

mengenai desain serta bagian-bagian yang ada dalam prototipe. 

d. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN, merupakan hasil dari 

pengambilan data yang diambil oleh prototipe di mana hasil yang berupa 

data akan disajikan dengan bentuk tabel serta pembahasan yang 

merupakan analisis dari data-data yang disajikan. 

e. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN, merupakan bab yang membahas 

kesimpulan berdasarkan bab sebelumnya juga terdapat saran mengenai 

prototipe dan kondisi lainnya selama mengerjakan prototipe untuk 

pengembangan jika akan dilakukan penelitian yang serupa kedepannya. 

c. Bagian Kelengkapan Akhir, merupakan kelengkapan akhir yang berisi 

daftar pustaka yang berisi sumber referensi dari penulisan laporan ini dan 

lampiran yang berisi dokumentasi kegiatan serta dokumen penunjang 

lainnya dalam pengerjaan prototipe dan laporan ini. 



 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

Pada Tinjauan Pustaka ini, akan dibahas mengenai beberapa teori yang 

mendukung pembuatan prototipe Pengendalian Kadar pH Tanaman Tomat (Solanum 

Licopersycum) Berbasis IoT pada Hidroponik DBS Semi Otomatis dengan Platform 

Telegram. Teori mengenai hidroponik yang dilengkapi faktor yang mempengaruhi 

pertumbuhan hidroponik, cara pemberian nutrisi, dan sayuran hidroponik. Selain itu 

parameter pemberian nutrisi juga akan dibahas pada bab ini. Beberapa modul dan 

komponen sensor yang mendukung prototipe juga dijelaskan secara umum pada bab ini. 

2.1 Hidroponik 

Hidroponik dalam arti luas merupakan gabungan kedua teknik sebelumnya di 

mana siklus vegetatif tanaman tidak menggunakan tanah. Konsep ini sama dengan 

“budidaya pertanian tanpa tanah” dan termasuk menanam di subtrats dan air. Jika 

membahas tentang teknik semi- hidroponik, istilah ini mengacu pada penggunaan 

subtrats non-inert seperti serat kulit kelapa, beberapa kulit pohon, dan sekam padi yang 

di mana ketika mulai terdekomposi, zat tersebut memberi nutrisi bagi tanaman. 

(Bertanam, n.d.) 

2.1.1 Dutch Bucket System (DBS) 

Nama metode dutch bucket pertama kali dikenalkan di Belanda dan 

sekarang secara ekstensif digunakan untuk pertanian komersial untuk mawar, 

tomat, dan timun. Dutch bucket merupakan sistem budidaya hidroponik di 

mana nutrisi diberikan dalam bentuk tetesan yang menetes pada media 

tanaman secara terus menerus dan kelebihan dari nutrisi akan dialirkan 

melalui pipa pembuangan dan dikembalikan pada bak penampung nutrisi 

untuk digunakan kembali. 

Secara umum pengertian dutch bucket system atau sistem DB adalah 

teknik bercocok tanam hidroponik yang ditekankan pada sirkulasi dan 

efesiensi penggunaan air. Pada teknik hidroponik sistem DB ini, air nutrisi 
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dialirkan dari tandon nutrisi ke media tanam secara terus menerus dan 

sebagian air nutrisi tersebut kembali ka tandon. Sehingga mampu memasok 

air nutrisi secara kontinu dalam jumlah memadai yang dibutuhkan untuk 

pertumbuhan sayuran. 

Sistem hidroponik dutch bucket dengan media hidroton ini termasuk 

yang cukup mudah dibuat dan dirangkai. Selain itu, pada sistem DB ini akar 

tanaman masih menyentuh genangan air di bucket sehingga aman ketika 

aliran listrik mati. Sistem DB memiliki dua sistem yaitu sistem terbuka dan 

sistem tertutup. Sistem terbuka merupakan sistem di mana larutan hara tidak 

digunakan kembali misalnya pada hidroponik dengan penggunaan irigasi tetes 

drip irrigation atau trickle irrigation. Sedangkan, sistem tertutup merupakan 

sistem di mana larutan hara dimanfaatkan kembali dengan cara resirkulasi. 

Sistem ini tidak membutuhkan banyak bahan dan tentunya cukup 

sederhana secara bentuknya. Sistem dutch bucket ini merupakan sistem 

hidroponik yang memungkinkan untuk pertumbuhan akar yang lebar dan luas 

sehingga sangat cocok untuk menanam tanaman tomat. 

2.1.2 Tanaman Tomat 

Tanaman tomat tergolong tanaman semusim (annual). Artinya, tanaman 

berumur pendek yang hanya satu kali berproduksi dan setelah itu mati. Secara 

taksonomi tanaman tomat digolongkan sebagai berikut: 

Kingdom : Plantae 

Divisio : Magnoliophyta 

Kelas : Magnoliopsida 

Subkelas : Asteredia 

Ordo : Solanales 

Famili : Solanaceae 

Genus : Solanum 

Species      : Solanum lycopersicum L. 

Tanaman tomat merupakan tanaman herba semusim dari keluarga 

Solanaceae. Batang tanaman tomat bervariasi ada yang tegak atau menjalar, 

padat dan merambat, berwarna hijau, berbentuk silinder dan ditumbuhi 
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rambut-rambut halus terutama dibagian yang berwarna hijau. Daunnya 

berbentuk oval dan bergerigi dan termasuk daun majemuk. Daun tanaman 

tomat biasanya berukuran panjang sekitar 20 – 30 cm serta lebarnya 16 – 20 

cm. Daun tanaman tomat memiliki jarak yang dekat dengan ujung dahan, 

sementara tangkai daunnya berbentuk bulat berukuran 7 – 10 cm. Bunga 

tomat berwarna kuning cerah, termasuk hermaprodit dan dapat menyerbuk 

sendiri (Setiawan, 2015). Tanaman tomat memiliki akar tunggang dengan 

akar samping yang menjalar ke samping. 

Tanaman tomat toleran terhadap beberapa kondisi lingkungan. Suhu 

optimum untuk budidaya tanaman tomat berkisar 21°C– 24°C. Apabila suhu 

melebihi 26°C, hujan lebat dan mendung menyebabkan dominasi 

pertumbuhan vegetatif dan masalah terhadap serangan penyakit (Zanzibar, 

2001). Tomat dapat tumbuh pada kisaran pH tanah sekitar 6,0 – 6,5 karena 

jika pH tanah terlalu tinggi mengakibatkan defesieni mineral. Tanaman tomat 

merupakan tanaman perdu atau semak yang dapat tumbuh pada ketinggian 1- 

1600 mdpl, pada suhu tinggi produksi rendah dan warna buahnya lebih pucat 

(Risaketta, 2006). 

2.1.3 Pengertian pH dan Peran pH dalam Tumbuhan 

pH adalah derajat keasaman yang digunakan untuk menyatakan tingkat 

keasaman atau kebasaan yang dimiliki oleh suatu larutan. Skala pH bukanlah 

skala absolut. Ia bersifat relatif terhadap sekumpulan larutan standar yang pH- 

nya ditentukan berdasarkan persetujuan internasional. Konsep pH pertama 

kali diperkenalkan oleh kimiawan Denmark Søren Peder Lauritz Sørensen 

pada tahun 1909. Air murni bersifat netral, dengan pH-nya pada suhu 25°C 

ditetapkan sebagai pH 7,0. Larutan dengan pH kurang daripada tujuh disebut 

bersifat asam, dan larutan dengan pH lebih daripada tujuh dikatakan bersifat 

basa atau alkali. 

Nilai pH air akan sangat berefek terhadap kemampuan akar tanaman 

dalam menyerap nutrisi. Hal ini berhubungan dengan kemampuan sel-sel akar 

tanaman dalam berinteraksi antara jaringan di dalam tubuh tanaman dengan 

garam-garam mineral di luar tubuh tanaman (nutrisi). Biasanya, tanaman 
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hidroponik menghendaki nilai pH optimal pada kisaran 5.5- 7.5. Nilai pH di 

luar kisaran itu akan sangat menghambat kemampuan akar dalam menyerap 

nutrisi di dalam larutan. Nilai pH di bawah 5 akan cenderung asam, di mana 

hal ini akan mengakibatkan rusaknya sel-sel perakaran tanaman. Begitu juga 

nilai pH yang berada di atas 7.5 akan cenderung bersifat basa, di mana akan 

lebih cenderung mencemari tanaman. Oleh sebab itu, tidak seluruh jenis air 

bisa dijadikan sebagai media tumbuh tanaman hidroponik. Seperti air laut, 

yang nilai garamnya terlalu tinggi dan cenderung bersifat asam. Keadaan ini 

juga tidak sesuai dengan kebutuhan akar tanaman. Demikian pula air hujan, 

yang biasanya tercampur dengan logam-logam berat dari polusi udara dan 

sifatnya cenderung lebih asam. Sehingga jika akan memanfaatkan air hujan, 

air tersebut harus terlebih dulu diendapkan selama satu malam, dan lebih baik 

jika dilakukan penyaringan memakai filter. 

2.1.4 Pemberian Nutrisi pada Hidroponik Dutch Bucket 

Kebutuhan nutrisi hidroponik penting agar pertumbuhan dan kualitas 

tanaman memiliki hasil yang bagus. Pemenuhan kebutuhan nutrisi tersebut 

dapat diberikan pupuk AB mix. Pupuk ABmix merupakan pupuk yang berisi 

cairan yang memiliki kandungan unsur di antaranya unsur mikro dan makro. 

a. Langkah yang dilakukan dalam pemberian pupuk ABmix yaitu dengan 

cara melarutkan pupuk cair ABmix dengan perbandingan pupuk A dan B 

adalah 1:1. 

b. Larutan pupuk cair ABmix yang masih pekat dilarutkan dengan air 250 ml 

untuk 10 ml untuk setiap pupuk (A dan B), di mana pupuk berasal dari 

cairan namun kepekatannya masih tinggi sehingga diperlukan penambahan 

air. 

2.2 Larutan Buffer 

Larutan buffer adalah larutan di mana nilai pH hanya berubah sedikit sekali 

dengan 

penambahan sedikit asam atau basa. Larutan asam asetat – natrium asetat memiliki 

kemampuan bertahan terhadap perubahan pH, maka larutan ini disebut larutan 
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buffer. Supaya larutan dapat bertindak sebagai buffer, larutan tersebut harus 

mempunyai dua komponen, di mana yang satu mampu menetralkan asam dan yang 

satu lagi mampu menetralkan basa. Sebagai contoh, larutan buffer yang umum 

adalah campuran yang mengandung asam lemah dan basa konjugatnya (dari 

garamnya) atau basa lemah dan asam konjugatnya (dari garamnya). 

2.3 Internet of Things (IoT) 

Internet dari hal Internet of Things (IoT) adalah jaringan objek fisik. Internet 

tidak hanya jaringan komputer, tetapi telah berkembang menjadi jaringan perangkat 

dari semua jenis dan ukuran, kendaraan, smartphone, peralatan rumah tangga, 

mainan, kamera, peralatan medis dan sistem industri, hewan, manusia, bangunan, 

semuanya terhubung, semua berkomunikasi dan berbagi informasi berdasarkan 

protokol yang ditetapkan untuk mencapai reorganisasi cerdas, penentuan posisi, 

penelusuran, keamanan, kontrol, pemantauan realtime online, peningkatan online, 

kontrol proses dan administrasi. 

Internet of Things merupakan suatu konsep atau program di mana sebuah objek 

memiliki kemampuan untuk mentransmisikan atau mengirimkan data melalui 

jaringan tanpa menggunakan bantuan perangkat komputer dan manusia. 

2.4 Modul ESP 32 

ESP32 adalah sistem dengan biaya yang rendah, berdaya rendah pada seri chip 

(SoC) dengan Wi-fi dan kemampuan bluetooth dua mode. Keluarga ESP32 

termasuk chip ESP32-D0WDQ6 (dan ESP32-D0WD), ESP32-D2WD, ESP32- 

S0WD, dan sistem dalam paket (SiP) ESP32-PICO-D4. Pada intinya, ada 

mikrokontroler Tensilica Xtensa LX6 dual-core atau single-core dengan clock rate 

hingga 240 MHz. ESP32 sudah terintegrasi dengan built-in antenna switches, RF 

balun, power amplifier, low-noise receive amplifier, filters, and power management 

modules. Didesain untuk perangkat seluler, perangkat elektronik yang dapat 

dipakai, dan aplikasi IoT. ESP32 juga bekerja dengan konsumsi daya sangat rendah 

melalui fitur hemat daya termasuk fine resolution clock gating, multiple power 

modes, and dynamic power scaling. 
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Gambar 2.1 Modul ESP32 

Sumber: edukasielektronika.com 

 

 
Tabel 2.1 Spesifikasi Modul ESP32 

 
Mikrokontroler Xtensa Dual-Core 32 bit LX6 

WiFi 802,11 b/g/n tipe HT40 

Bluetooth 4,2 dan BLE 

Frekuensi 169 MHz 

Pin GPIO 36 

SPI-UART-I2C-I2S 4-2-2-2 

Resolusi ADC 12 bit 

Tegangan Operasi 3,4 – 5 Volt 

Suhu Operasi -40 ~ 125° C 

2.5 Sensor pH 

Modul sensor ini merupakan modul yang berfungsi untuk mendeteksi tingkat pH 

air yang di mana outputnya berupa tegangan analog. Sehingga untuk mengkonversi 

nilai pembacaan harus dimasukkan ke dalam rumus pada kode program yang telah 

dibuat. Dikarenakan module pH meter sensor ini range output tegangan analognya 

dari 0 – 3Vdc dengan inputan power supply 3.3 – 5.5Vdc. Maka, sensor pH ini 

harus dikalibrasi terlebih dahulu dengan larutan buffer kalibrasi. 
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Gambar 2.2 Modul Sensor pH 

Sumber : Tokopedia.com 

 

 
Tabel 2.2 Spesifikasi Modul Sensor pH 

 

Tegangan Kerja 3,3 ~ 5,5V 

Output tegangan 0 ~ 3,0V 

Jenis konektor probe BNC 

Akurasi ±0,1 (pada suhu pengujian 25℃) 

Signal Connector PH2.0-3P 

Range 0 ~ 14 

Suhu kerja 5 ~ 60 °C 

Titik netral 7 ± 0,5 pH 

Internal Resistance < 250MΩ 

 

2.6 Relay 

Relay adalah saklar untuk menghidupkan atau mematikan sebuah perangkat 

elektronika dengan memanfaatkan masukan dari output sebuah komponen 

elektronika lainnya seperti sensor mikrofon, sensor gerak pir, ataupun sensor input 

yang lainnya. Relay dioperasikan secara elektrik dari tegangan listrik. Ini berarti 

bahwa hal itu dapat diaktifkan atau dinonaktifkan, melepaskan arus atau tidak. 

Mengontrol relay dengan Arduino adalah yang sederhana seperti mengontrol output 

seperti LED. 
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Relay arduino mempunyai 3 buah input yang masing-masing berfungsi sebagai 

kontrol untuk menghidupkan relay. Pin tersebut adalah pin GND, VCC, dan IN. 

GND untuk ground atau tegangan 0 volt (-), VCC Untuik tegangan positif +5v , 

Sedangkan IN untuk masukkan dari sensor yang lainnya yang berfungsi untuk 

menggerakkan sebuah sensor relay tersebut. 

 

 
 

 

Gambar 2.3 Relay 

Sumber : electronicscomp.com 

 

 
Tabel 2.3 Spesifikasi Relay 

 

Tegangan Operasi 5 Volt 

Output Arus 1 – 10 Ampere 

Jumlah Pin 4 

Jumlah Relay 2 Relay 

 
 

2.7 Pompa Peristaltik 

Pompa peristaltik adalah jenis pompa perpindahan positif yang digunakan untuk 

memompa berbagai cairan. Tabung fleksibel yang dipasang melingkar di dalam 

casing pompa mengandung fluida. Sebuah baling-baling dengan sejumlah kawat 

penggulung, penyeka, atau lekukan melekat pada lingkar luar baling-baling tabung 

fleksibel. Ketika baling-baling bergerak, bagian bawah tabung akan tertekan dan 
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terjepit sehingga menjadi tertutup, dan akhirnya akan memaksa cairan yang akan 

dipompa untuk bergerak melalui tabung. Setelah itu, tabung akan terbuka seperti 

keadaan semula. Setelah meninggalkan roda, aliran fluida akan diinduksi ke pompa. 

Proses ini disebut peristaltis dan banyak digunakan dalam sistem biologis seperti 

saluran pencernaan. Biasanya, akan ada dua atau lebih kawat penggulung atau 

lekukan yang menutup tabung, yang juga akan mengikat tubuh cairan. Tubuh cairan 

ini kemudian diangkut, pada tekanan lingkungan menuju outlet pompa. Pompa 

peristaltik dapat terus berjalan, atau dapat diindeks melalui revolusi parsial untuk 

memberikan jumlah yang lebih kecil dari cairan. 

Tabel 2.4 Spesifikasi Pompa Peristaltik 

 

Motor Voltage 12 VDC 

Working Temperature 0°C - 40°C 

Motor Current 200-300mA 

Flow rate Up to 100mL/min 

Speed Variation Ratio 1/64 
 

 
Gambar 2.4 Pompa Peristaltik 

Sumber : tokopedia.com 

 

 
2.8 Telegram 

Telegram adalah sebuah aplikasi layanan pengirim pesan instan multiplatform 

berbasis awan yang bersifat gratis dan nirlaba. Klien Telegram tersedia untuk 

perangkat telepon seluler (Android, iOS, Windows) dan sistem perangkat komputer 

(Windows, OS X, Linux). Para pengguna dapat mengirim pesan dan bertukar foto, 



14 
 

 

 

video, stiker, audio, dan tipe berkas lainnya. Telegram juga menyediakan 

pengiriman pesan enkripsi ujung-ke-ujung opsional. 

Telegram dikembangkan oleh Telegram Messenger LLP dan didukung oleh 

wirausahawan Rusia Pavel Durov. Kode pihak kliennya berupa perangkat lunak 

sistem terbuka namun mengandung blob binari, dan kode sumber untuk versi 

terbaru tidak selalu segera dipublikasikan, sedangkan kode sisi servernya bersumber 

tertutup dan berpaten. Layanan ini juga menyediakan API kepada pengembang 

independen. Pada Februari 2016, Telegram menyatakan bahwa mereka memiliki 

100 juta pengguna aktif bulanan, mengirimkan 15 miliar pesan per hari. 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Logo Aplikasi Telegram 

Sumber : www.wikipedia.com 

2.9 Karakteristik Pengukuran 

Karakteristik Pengukuran atau Karakteristik sistematis adalah karakteristik yang 

dapat dikuantifikasi secara tepat dengan matematika atau sarana grafis. 

2.9.1 Bias 

Bias dalam pengukuran adalah perbedaan dari rata-rata nilai hasil 

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

memberikan nilai pengukuran yang lebih kecil atau lebih besar dibandingkan 

nilai yang sebenarnya ataupun nilai hasil pengukuran menggunakan alat ukur 

standar. 

Bias = xbenar - �̅� ................................................................................. ( 2.1) 

http://www.wikipedia.com/
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𝑥 ̅ = ⅀ Xi ......................................................................................... (2.2) 
𝑛 

Di mana : 

Xbenar = Nilai Pengukuran Standar 

𝑛 = Jumlah Data 

 
2.9.2 Presisi 

Presisi adalah seberapa konsisten hasil pengukuran saat dilakukan 

pengulangan. Nilai presisi dapat berbeda satu sama lain karena kesalahan 

acak, yang merupakan salah satu bentuk kesalahan dalam pengamatan. 

Presisi = (1 − 
3𝜎

 
𝑥 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑟𝑎𝑡𝑎 

) 100%........................................................(2.3) 

 

 
 

𝜎 = √
⅀ (xi−X ̅ )2

 

𝑛−1 
………………...…………………….……………..(2.4) 

 

 

Di mana : 

𝜎 = Standar Deviasi 

 
2.9.3 Akurasi 

Akurasi adalah tingkat ketepatan atau seberapa dekat suatu pengukuran 

dengan nilai sebenarnya. Biasanya akurasi diukur dengan membandingkan 

antara objek yang akan di ukur dengan standar yang ada. 

Akurasi = (1 − (
𝑏𝑖𝑎𝑠+3𝜎

)) 100% ......................................................... (2.5) 
𝑋𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟 

 

2.9.4 Kesalahan 

Kesalahan atau error adalah perbedaan dari nilai hasil pengukuran 

dengan nilai yang sebenarnya. 

Error = 
𝐵𝑖𝑎𝑠 + 3𝜎 

( 
𝑥 𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟 

) 100%..................................................................(2.6) 

 

2.9.5 Sensitivitas 

Sensitivitas adalah perubahan nilai hasil pengukuran ketika nilai yang 

diukur mengalami perubahan pula. Sensitivitas dapat diketahui dengan 

membandingkan perubahan output dengan perubahan input. 
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K = 𝑒𝑜
 .................................................................................................. 

(2.7) 
𝑒𝑖 

 
 

Di mana : 

𝑒𝑜 = Output dari alat ukur 

𝑒𝑖 = Input dari alat ukur 

 

 
2.9.5 Histerisis 

Histerisis adalah perbedaan atau penyimpangan yang timbul sewaktu 

dilakukan pengukuran secara berkesinambungan dari dua arah yang 

berlawanan. Pengukuran tersebut adalah pengukuran naik dan pengukuran 

turun. Pengukuran naik dimulai dari titik minimum hingga maksimum 

sedangkan pengukuran turun sebaliknya. 

Histerisis = (
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐻𝑖𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑠𝑖𝑠 𝑇𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟

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

𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 𝑚𝑎𝑥−𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 𝑚𝑖𝑛 

 
 

2.10 Persamaan Perhitungan Besaran Nilai Kalibrasi 

Besaran nilai kalibrasai ini nantinya akan dimasukan ke dalam program agar 

pembacaan program dapat menjadikan input tegangan yang dibaca oleh sensor pH 

dapat berubah menjadi nilai pH. Besaran nilai kalibrasi dari sensor pH dapat 

dihitung dengan persamaan sebagai berikut : 

y = (xA – xB) / (B - A) .................................................................... (2.9) 

 
 

Di mana : 

y = Nilai Kalibrasi 

xA = Hasil Uji tegangan Sampel A 

xB = Hasil Uji Tegangan Sampel B 

B = Sampel B (larutan pH 6.86) 

A = Sampel A (Larutan pH 4.01) 



 

 

2 

1 

BAB III 

RANCANG BANGUN 

Pada bab 3 membahas mengenai rancang bangun secara visual dari prototipe 

Pengendalian Kadar pH Tanaman Tomat (Solanum Licopersycum) Berbasis IoT pada 

Hidroponik DBS Semi Otomatis dengan Platform Telegram. Pada bab ini akan 

dijelaskan meliputi desain rangka prototipe, rangkaian dalam membangun prototipe, 

cara kerja alat serta beberapa pengujian alat, mulai dari kalibrasi hingga pengujian alat 

itu sendiri. 

3.1 Desain Prototipe 

Rangka prototipe dibuat dengan bahan akrilik. Pada sub bab ini prototipe akan 

ditampilkan dari beberapa sisi berbeda agar terlihat secara keseluruhan. 

 

Gambar 3.1 Tampak Depan Bagian Dalam Prototipe 

Sumber : Dokumentasi Pribadi 
 

Gambar 3.2 Tampak Atas Bagian Dalam 

Sumber : Dokumentasi Pribadi 
 

17 
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5 

 
 

 
 

Gambar 3.3 Tampak Depan Bagian Luar 

Sumber : Dokumentasi Pribadi 
 

 
Gambar 3.4 Tampak Samping Bagian Luar 

Sumber : Dokumentasi pribadi 

Gambar 3.1 merupakan penampakan dalam terdapat 2 ruang yang terbagi oleh 

sekat. Bagian nomor 1 merupakan ruangan untuk menyimpan botol cairan 

penyangga asam-basa yang nantinya akan dipompa oleh pompa peristaltik 

kemudian dialirkan menuju tandon. Sedangkan, bagian nomor 2 merupakan ruang 

untuk menata komponen yang digunakan pada prototipe ini seperti ESP32, relay 1 

channel, probe sensor pH, lampu indikator dan rangkaian modul stepdown beserta 

modul USB yang tersambung pada adapter 12 volt sebagai sumber listrik. 

Pada gambar 3.2 yang merupakan tampak bagian atas prototipe, pompa 

peristaltik diletakkan di tengah dan diberi penyangga agar tidak bergeser. Lalu pada 

gambar 3.3 merupakan tampak prototipe bagian depan yang terlihat dari luar, pada 

3 
4 
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nomor 3 terdapat elektroda sensor pH yang nantinya akan menyentuh cairan yang 

akan diukur khususnya cairan pada tandon nutrisi untuk mendeteksi nilai pH, 

terdapat tutup pada ujung elektroda sensor pH untuk melindungi elektroda atau 

bagian kecil yang digunakan untuk menerima sinyal analog. Pada nomor 4 

merupakan selang yang tersambung dari pompa peristaltik sebelumnya untuk 

mengalirkan larutan buffer ke dalam tandon nutrisi. Gambar 3.4 merupakan tampak 

samping dari prototipe, pada nomor 5 merupakan lampu indikator yang digunakan 

sebagai indikator bahwa prototipe itu sudah aktif atau belum, dari tampak samping 

tersebut juga dapat terlihat ada celah. Celah ini digunakan untuk mengaitkan 

prototipe pada tandon nutrisi saat akan digunakan seperti pada gambar 3.5. 

 

 

Gambar 3.5 Pemasangan Prototipe pada Tandon Nutrisi 

Sumber : Dokumentasi Pribadi 
 

 
Gambar 3.6 Prototipe dan Instalasi Hidroponik DBS 

Sumber : Dokumentasi pribadi 
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3.2 Rangkaian Prototipe 

Rangkaian prototipe terdiri dari beberapa komponen yaitu terdapat adaptor 

sebagai power supply dari prototipe ini dengan tegangan 12 volt dan arus 1 ampere, 

lalu menggunakan ESP32 sebagai mikrokontrolernya sekaligus modul Wi-fi untuk 

berkomunikasi dengan Telegram, mikrokontroler tersambung dengan probe sensor 

pH, LED sebagai indikator dan sensornya serta relay yang tersambung dengan 

pompa peristaltik. Skema rangkaian dapat dilihat pada gambar 3.7. 

 

 

 
Gambar 3.7 Skema Rangkaian Prototipe 

Sumber : Dokumentasi Pribadi 

Pada rangkaian di atas merupakan skema dari rangkaian elektronik prototipe. 

Sumber listrik yang digunakan adalah sebesar 12 volt, disini sumber tegangan 

dihasilkan dari adapter 12 V dan arus 1 A. Adapter akan merubah tegangan AC dari 

jala-jala listrik menjadi DC, di mana semua komponen dalam prototipe ini 

membutuhkan listrik DC agar dapat bekerja. Tegangan yang dialirkan oleh adapter 

dipararelkan untuk menyuplai listrik menuju ESP32 dan pompa peristaltik, 

dikarenakan pompa peristaltik membutuhkan tegangan sebesar 12 V dengan daya 5 

Watt untuk dapat berkerja sehingga adapter 12 volt dipilih sebagai sumber listrik 

dari prototipe ini. Disisi lain ESP32 memiliki tegangan kerja di rentang 3.3 volt 
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hingga 5 volt sehingga membutuhkan modul step down untuk menurunkan tegangan 

agar ESP32 dapat bekerja sesuai tegangan input yang disarankan, jenis modul step 

down yang digunakan adalah jenis LM2539, di mana dapat menurunkan nilai 

tegangan DC. Lalu modul pH disambungkan dengan modul ESP32, di mana 

terdapat 3 pin, pin untuk Vin, ground dan pin analog pada ESP32 karena 

pembacaan dari sensor ini adalah pembacaan sinyal analog. Untuk rangkaian 

pengontrol terdapat relay dan pompa peristaltik, yang nantinya akan disambungkan 

juga dengan sumber listrik 12 volt agar pompa dapat bekerja dengan baik. Terakhir 

terdapat lampu LED, lampu ini berfungsi sebagai indikator, dikarenakan rangkaian 

disimpan di dalam rangka prototipe yang berbahan akrilik. 

 

 

 
Gambar 3.8 Diagram Blok Rangkaian Prototipe 

Sumber: Dokumentasi pribadi 

Modul ESP32 memiliki modul wifi yang memungkinkannya untuk dapat 

bertukar informasi dengan menggunakan internet. ESP32 akan berkomunikasi 

dengan Telegram untuk mengirim data dan menerima sinyal perintah. ESP32 akan 

mengakses IP Address, IP address yang diakses adalah IP Address yang juga 

digunakan Telegram, sehinggga IP Address harus sama agar ESP32 dan Telegram 

dapat berkomunikasi di mana ESP32 dapat mengirim sinyal ke bot Telegram yang 
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sudah dibuat begitu juga sebaliknya, Telegram dapat mengirim perintah atau sinyal 

pada ESP32 untuk melakukan perintah sesuai dengan apa yang diberikan Telegram. 

3.2.1 Rangkaian ESP32 dan Sensor pH 

ESP32 memiliki banyak pin GPIO yang dapat digunakan baik untuk 

sinyal analog ataupun sinyal digital, dan juga memiliki 1 pin analog. Pada 

rangkaian ini ditunjukan rangkaian antara ESP32 dan probe sensor pH. Probe 

sensor pH memiliki 5 pin yaitu pin Vin, ground, P0, T0 dan D0. Di mana pin 

ini masing-masing memiliki fungsi berbeda, namun yang digunakan pada 

rangkaian ini hanya 3 pin yaitu Vin sebagai supplai tegangan, ground dan pin 

A0 untuk mengirim sinyal analog dari sensor pH seperti yang ditunjukkan 

oleh gambar 3.9. Sinyal analog akan dibaca oleh elektroda dari sensor pH 

yang bersentuhan dengan larutan yang hendak diukur pH nya. 

 

 

Gambar 3.9 Rangkaian ESP dengan Sensor pH 

Sumber : Dokumentasi Pribadi 

 

 
3.2.2 Rangkaian ESP32 dan Relay 

Rangkaian ESP32 dan relay digunakan untuk mengontrol pompa yang 

nantinya akan mengalirkan larutan buffer ke tandon nutrisi. Relay yang 

digunakan adalah relay 1 channel. Relay berfungsi mengatur arus listrik yang 

dialirkan pada suatu komponen. Relay memiliki 3 pin input yaitu vin, ground 

dan pin untuk mengirim sinyal digital. Untuk pin output terdapat 3 pin yaitu 

pin NC (Normally Closed) , COM dan NO (Normally Open). Namun, pada 

rangkaian digunakan sebanyak 2 pin output saja yaitu pin COM dan NO 

seperti pada gambar 3.10. Digunakannya pin NO supaya kondisi awal dari 
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Pompa 

Peristaltik 

Tegangan 

12 V 

 

pompa adalah tidak aktif, sehingga diperlukan pin NO agar tegangan tidak 

mengalir saat prototipe tidak diaktifkan dan menyala saat mendapat perintah 

untuk menyala. Untuk menyambungkan kabel ke pompa tidak perlu 

menyesuaikan di mana kutub positif ataupun kutub negatifnya, karena sifat 

kutub dari pompa peristaltik bebas. Tertukarnya kabel hanya akan berdampak 

pada arah putaran pompa (akan berpengaruh pada polaritas). Pompa yang 

digunakan memiliki tegangan kerja sebesar 6 – 12 V dan daya 5 watt maka 

diperlukan sumber listrik yang sepadan agar pompa dapat menyala. 

 

 

Gambar 3.10 Rangkaian ESP 32 dengan Relay dan Pompa Peristaltik 

Sumber : Dokumentasi Pribadi 

 

 
3.2.3 Rangkaian ESP32 dan LED 

 
Rangkaian ESP32 dengan LED digunakan hanya sebagai indikator pada bagian 

luar rangka prototipe karena pada prototipe ini tidak memiliki indikator lain seperti 

LCD yang biasanya digunakan karena pembacaan akan langsung dapat dilihat 

melalui bot Telegram. Indikator ini dibutuhkan agar jika ada rangkaian yang error 

atau terlepas akan dapat diketahui dari luar prototipe. Rangkaian ini hanya terdiri 

dari ESP32, LED dan resistor sebesar 220 ohm, rangkaian dapat dilihat pada 

gambar 3.11. 



24 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

3.3 Algoritma Prototipe 

Gambar 3.11 Rangkaian Indikator 

Sumber : Dokumentasi pribadi 

Bahasa pemrograman yang digunakan adalah Bahasa C, C++. Algoritma 

memberikan inisialisasi program berupa peletakan beberapa variable yang 

digunakan pada program tersebut. Lalu, sensor pH akan membaca sinyal analog 

yang dihasilkan dari larutan kalibrasi, nilai analog ini tentu akan berbeda-beda pada 

setiap larutan. Yang dideteksi oleh sensor pH adalah jumlah ion-ion hydrogen yang 

ada pada suatu nilai pH. Nilai analog yang terdeteksi kemudian akan mengalami 

penguatan sinyal oleh modul atau probe pH, setelah dikuatkan maka nilai analog 

tersebut akan dialirkan menuju ESP32. 

Setelah dapat membaca nilai analog maka akan dikonversi terlebih dahulu ke 

dalam nilai tegangan dan akhirnya dikonversi ke dalam nilai pH. Nilai akan 

dikirimkan ke Telegram melalui Wi-fi yang terdapat pada modul ESP32, ESP32 

akan menyambung ke IP Address yang sebelumnya sudah diinisialisasi pada 

program, IP Address yang diakses sama dengan IP Address yang digunakan 

smartphone untuk terkoneksi internet, ini bisa dilakukan dengan menghubungkan 

smartphone dan ESP32 ke Wi-fi yang sama atau dapat juga dengan cara 

mengaktifkan hotspot seluler pada smartphone yang didalamnya terinstal aplikasi 

Telegram dan memiliki bot Telegram untuk menerima pesan hasil dari pembacaan 

nilai pH. Sesudah tersambung pada IP Address yang sama maka ESP32 dan 

smartphone yang sudah terinstalasi Telegram dapat berkomunikasi. 

ESP32 akan mengirim pesan sesuai perintah yang ada pada program. Jika pH 

berada pada nilai kurang dari 5.5 dan lebih dari 7 maka ESP32 akan mengirim nilai 
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pH dan keterangan ‘Nyalakan Pompa’, jika ada pada rentang normal yakni pH ada 

diantara 5.5 dan 7 maka ESP32 akan mengirimkan nilai pH dan keterangan ‘pH 

Normal’. Jika sudah diterima, maka dapat terlihat dalam ruang chat bot Telegram. 

Apabila hendak menyalakan pompa, maka dapat mengakses menu dengan mengetik 

‘/start’ lalu kirim, Telegram akan memberikan menu pilihan seperti gambar 3.12. 

Untuk menyalakan pompa dapat dengan cara mengetik ‘/pompa_on’, untuk 

mematikan pompa dapat dengan mengetik ‘/pompa_off’, dan ‘/status’ untuk 

mengetahui status pompa nyala atau mati. 

Setelah perintah tersebut dikirim maka Telegram akan mengirimkan sinyal ke 

ESP32 untuk melakukan hal yang sesuai dengan perintah dari Telegram tersebut 

apakah pompa akan dihidupkan atau dimatikan. ESP32 akan mematikan dan 

menyalakan pompa melalu relay yang dapat memutus dan menyambungkan arus 

listrik apabila mendapat perintah. Akan terdapat delay beberapa detik sampai 

pompa menyala. Flowchart dari algoritma pemrograman prototipe  dapat dilihat 

pada gambar 3.13. 

 
 

 

Gambar 3.12 Tampilan Bot Telegram 

Sumber : Dokumentasi pribadi 
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Gambar 3.13 Flowchart Prinsip Kerja Prototipe 

Sumber : Dokumentasi Pribadi 
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3.4 Prosedur Pengujian 

 
Dalam melakukan proyek akhir ini terdapat dua pengujian, yaitu pengujian untuk 

mengkalibrasi sensor pH dan pengujian lapangan prototipe pada instalasi 

hidroponik. 

3.4.1 Prosedur Kalibrasi Sensor pH 

 
Proses kalibrasi sensor pH yaitu menggunakan serbuk kalibrasi pH, 

terdapat 3 titik serbuk kalibrasi yaitu pH 4,01, 6,86 dan 9,16. Berikut prosedur 

kalibrasi : 

1. Menyiapkan alat dan bahan untuk melakukan kalibrasi sensor seperti 

gelas ukur, aquades, pengaduk dan 1 set serbuk kalibrasi pH. 

2. Melarutkan serbuk kalibrasi pH pada 250 ml aquades pada suhu ruangan 

25˚C, aduk hingga merata dan menjadi larutan. 

3. Sebelum membaca pH, memastikan sensor membaca nilai tegangan 

keluaran dari pembacaan sensor tersebut untuk mengetahui karakteristik 

sensor dan nilai kalibrasi sensor tersebut. 

4. Melakukan pembacaan tegangan keluaran sensor pada 3 titik. 

5. Memasukkan sensor pada larutan pH 4,01, ambil data sebanyak 30 data. 

Jika sudah selesai bila sensor dengan aquades dan keringkan dengan 

tissue. Lakukan hal yang sama setiap memindahkan sensor ke larutan 

yang berbeda. 

6. Sesudah mendapatkan data, maka menghitung nilai kalibrasi sensor 

tersebut untuk nantinya dimasukkan ke dalam program. 

7. Jika sudah memasukan nilai kalibrasi, maka sensor sudah dapat membaca 

nilai pH larutan. 

8. Mengulangi langkah nomor 5 untuk mendapat data pembacaan pH. 

 
Prosedur kalibrasi sensor pH di atas diperlukan terutama saat pembacaan 

tegangan, karena setiap sensor memiliki karakteristik masing-masing 

sehingga pembacaan akan berbeda-beda. Setelah mendapatkan nilai tegangan, 
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maka dilakukan perhitungan untuk mencari nilai kalibrasi, kemudian 

dimasukkan kedalam program untuk mengkonversi nilai tegangan ke nilai pH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 3.14 Flowchart Prosedur Kalibrasi Sensor pH 

Sumber : Dokumentasi pribadi 
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3.4.2 Prosedur Pengujian Prototipe Pengendalian Kadar pH 

 
Pengujian prototipe pengendalian kadar pH dilakukan di instalasi hidroponik 

dutch bucket, yang di mana prototipe ini akan dipasang pada tandon nutrisi pada 

instalasi hidroponik dutch bucket. Di dalam tandon tersebut terdapat air nutrisi yang 

nantinya akan dialirkan untuk menutrisi tanaman tomat. Berikut tahapan pengujian 

prototipe : 

1. Meletakkan prototipe pada tandon nutrisi dari hidroponik dutch bucket. 

2. Menyambungkan adapter pada jala-jala listrik untuk mengaktifkan prototipe, 

akan ada lampu indikator yang menyala setelah disambungkan ke jala-jala 

listrik. 

3. Setelah lampu indikator menyala, prototipe akan menyambung ke Telegram, 

tunggu beberapa saat hingga nilai pembacaan diterima oleh Telegram. 

4. Membuka smartphone dan masuk ke ruang chat bot Telegram yang sudah 

dibuat, hasil pembacaan akan disertai kondisi larutan apakah normal atau 

perlu menyalakan pompa agar nilai pembacaan kembali pada rentang normal. 

5. Mengambil data sebanyak 30 data pada pembacaan pH. 

6. Mengukur juga cairan tandon nutrisi menggunakan pH meter, data yang 

terbaca oleh pH meter digunakan sebagai nilai pembanding. 

7. Untuk menampilkan menu pengendalian ketik ‘/start’ pada Telegram. Maka 

akan keluar menu ‘/pompa_on’,‘/pompa_off’, dan ‘/status’. Lalu tekan salah 

satu perintah tersebut sesuai kondisi larutan. 



 

 

BAB IV 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 
4.1 Hasil dan Pembahasan Pengujian Kalibrasi Prototipe Pengendalian pH 

Pengujian prototipe pengendalian pH diawali dengan membaca nilai keluaran 

tegangan dari pembacaan pada masing-masing titik uji. Nilai tegangan didapat dari 

pembacaan nilai analog kemudian dibagi dengan karakteristik pembacaan sinyal dari 

ESP32 yaitu nilai Analog Digital Converter dari ESP32 dan dibagi dengan nilai 

supply tegangan ESP32 (4059 / 3,3). Nilai tegangan diambil sebanyak 20 data, 

hingga akhirnya akan dihitung rata-rata dari pembacaan tersebut. Berikut merupakan 

tabel rata-rata tegangan ouput hasil pembacaan prototipe. 

Tabel 4.1 Pengukuran Output Tegangan Sensor pH 
 

Titik Uji (pH) n 
Output Tegangan 

Naik (mV) Turun (mV) 

9,18  
30 

3,36 3,37 

6,82 3,76 3,78 

4,01 4,23 4,24 

 
 

Sesudah mendapatkan rata-rata nilai tegangan maka akan didapat nilai kalibrasi. 

Nilai kalibrasi ini dapat berupa persamaan atau hanya sebuah angka, nilai persamaan 

akan didapat jika melakukan perhitungan menggunakan persamaan regresi dan nilai 

kalibrasi yang berbentuk angka akan didapat dengan menghitung menggunakan 

rumus perhitungan kalibrasi, hingga didapat nilai kalibrasi sebesar 0,177. Nilai 

tersebut nantinya dimasukkan ke dalam program untuk mengolah nilai sinyal analog 

menjadi nilai pH. Berikut disajikan grafik pembacaan output tegangan saat 

pembacaan naik dan pembacaan turun. 
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Gambar 4.1 Grafik Pembacaan Naik Tegangan Output Sensor pH 

Sumber : Dokumentasi pribadi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.2 Grafik Pembacaan Turun Tegangan Output Sensor pH 

Sumber : Dokumentasi pribadi 

Hasil dari pembacaan tegangan menunjukkan bahwa tegangan berbanding 

terbalik dengan penunjukan pH, di mana semakin besar pH maka akan semakin kecil 

tegangan yang dibaca. Dari kedua grafik tersebut juga didapat persamaan regresi 

yang digunakan untuk merumuskan hubungan antara input pH dan output tegangan, 
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di mana saat pengukuran naik nilai regresi yang didapat adalah R² = 0,9978 dan saat 

pengukuran turun memiliki nilai regresi sebesar R² = 0,9985. Seperti yang sudah 

diketahui jika nilai regresi semakin mendekati nilai 1 maka semakin bagus linearitas 

pembacaan suatu alat. 

Setelah perhitungan tersebut berhasil maka akan didapat pembacaan nilai pH. 

Pengujian dilakukan pada 3 titik uji, yaitu pH 4,01, 6,86 dan 9,18. Titik uji tersebut 

berasal dari serbuk kalibrasi pH yang biasa digunakan untuk petani hidroponik dalam 

mengkalibrasi sensor pH yang digunakan untuk mengontrol pH pada cairan tandon 

nutrisi hidroponik dengan cara melarutkan serbuk pH tersebut pada 250 ml air suling 

(aquades) pada suhu ruangan 25˚C. Pada masing-masing titik uji diambil 30 data 

yang nantinya akan diolah untuk melihat karakteristik pengukuran dari prototipe 

tersebut yaitu diantaranya bias, nilai error, akurasi, presisi dan histerisis. Data diambil 

dengan 2 arah berlawanan yaitu pengambilan data naik dan turun. Nilai-nilai tersebut 

telah disajikan pada tabel 4.1.2, 4.1.3 dan 4.1.4 untuk data histerisis di mana tabel 

tersebut menghitung data gabungan dari hasil pengurukuran 2 arah. 

Tabel 4.2 Pengukuran pH Naik 
 

Pengukuran Naik 

Titik 

Uji 

(pH) 

Rata-rata 

Pembacaan pH 

Standar 

Deviasi 

 
Bias 

Error 

(%) 

Akurasi 

(%) 

Presisi 

(%) 

 
Sensitivitas 

9,18 9,08 0,06 0,10 0,03 98,27 97,97 0,98 

6,86 6,89 0,05 0,07 0,03 98,23 97,88 1,01 

4,01 3,89 0,09 0,12 0,09 94,92 93,41 0,97 

Rata-rata 0,10 0,05 97,14 96,42 0,98 



33 
 

 

 

Tabel 4.3 Pengukuran pH Turun 
 

Pengukuran Turun 

Titik 

Uji 

(pH) 

Rata-rata 

pembacaan pH 

Standar 

Deviasi 

 
Bias 

 
Error 

(%) 

 

Akurasi 

(%) 

 

Presisi 

(%) 

 
Sensitivitas 

9,18 9,12 0,05 0,06 0,02 98,84 98,46 0,99 

6,86 6,87 0,09 0,05 0,04 98,07 96,23 1,00 

4,01 3,91 0,07 0,10 0,08 95,71 94,28 0,98 

Rata-rata 0,07 0,05 97,54 96,32 0,99 

 

Tabel 4.4 Perhitungan Pengukuran pH Gabungan 
 

Perhitungan Gabungan 

Titik Uji 
(pH) 

Error 
(%) 

Histerisis (%) 

9,18 0,03 0,12 

6,82 0,04 0,08 

4,01 0,09 0,06 

Rata-rata 0,05 0,09 

 
 

Dalam perhitungan pengukuran prototipe akan didapat beberapa karakteristik 

pengukuran dari prototipe ini. Dilihat pada 2 tabel di atas yaitu tabel 4.2 dan 4.3, 

kedua pengukuran tersebut memiliki nilai bias yang kecil yaitu sebesar 0,10 pada 

pengukuran naik dan 0,07 pada pengukuran turun, hal ini menunjukkan bahwa selisih 

antara nilai benar atau titik uji dengan nilai rata-rata dari pembacaan memiliki nilai 

yang kecil, dapat terlihat dalam standar deviasi pun penyimpangan tidak terlalu besar 

bahkan di bawah 0,1. Bias juga dapat digunakan untuk melihat apakah alat membaca 

lebih kecil atau lebih besar. Dari kedua tabel di atas dapat dilihat bahwa saat diuji 

pada larutan pH 6,89, prototipe membaca lebih besar dibandingkan dengan 

standarnya namun pada larutan 4,01 dan 9,18 pembacaannya lebih rendah. 

Nilai error yang dihasilkan dari pengujian memiliki nilai yang rendah juga. 

Dapat dilihat melalu tabel 4.4, nilai error dalam pengukuran naik memiliki nilai 

paling rendah sebesar 0,03% dan error terbesar sebesar 0,09%. Sementara pada 
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pengukuran turun yang ada pada tabel 4.3 memiliki nilai error terkecil sebesar 0,02% 

dan error terbesar sebesar 0,08%, dalam data pengukuran naik ataupun turun 

memiliki nilai error keseluruhan sebesar 0,05 %, jika dilihat dari semua data. Error 

ini dapat terjadi karena beberapa faktor, yaitu error sistematik yang terdapat pada 

komponen atau prototipe sehingga error tersebut merupakan error yang sulit untuk 

dikontrol oleh penulis, sudah dilakukan upaya untuk memperbaiki pembacaan 

melalui pengubahan beberapa program yang dibuat dengan cara menyesuaikan 

pembacaannya, namun tetap saja error masih tetap ada hanya saja nilai errornya 

tidak terlalu besar. 

Selain itu selama penulis melakukan proyek ini, penulis menemukan beberapa 

faktor lain yang berhubungan dengan komponen yang digunakan seperti adanya 

kerusakan pada kabel jumper yang tidak stabil sehingga menyebabkan terjadinya 

gangguan pada pengkabelan antar komponen. Lalu, penggunaan kabel USB yang 

tidak sesuai dan komponen lainnya yang dapat mengganggu pengiriman sinyal 

sehingga nilai dari sinyal yang diolah berubah-ubah. Pembacaannya dari prototipe ini 

tidak stabil dan cenderung berubah-ubah, namun perubahannya tidak terlalu besar 

dan nilainya tidak terlalu menyimpang, seperti yang dapat pada nilai deviasi pada 

tabel 4.2 dan tabel 4.3. Lalu error dari faktor lingkungan atau ruang lingkup selama 

pengujian seperti suhu dan kondisi larutan yang diuji. Larutan berasal dari serbuk 

kalibrasi pH sehingga perlu dilarutkan terlebih dahulu, sehingga ada kemungkinan 

pengendapan pada larutan yang menyebabkan nilai dari standar pH yang diinginkan 

tidak sesuai atau tidak sangat akurat. Namun, penulis tetap menggunakan beberapa 

alat pembanding untuk melihat nilai larutan seperti pH meter dan kertas lakmus. 

Lalu terdapat nilai akurasi dalam karekteristik pengukuran, akurasi merupakan 

seberapa dekat prototipe ini membaca nilai pembacaan pH sesuai dengan nilai 

benarnya atau nilai standarnya. Dari tabel 4.2 pengukuran naik memiliki nilai akurasi 

rata rata sebesar 97,14%. Pada tabel 4.3 pengukuran turun memiliki nilai akurasi 

sebesar 97,54% dan jika digabungkan maka akan memiliki nilai akurasi sebesar 

97,34%. Nilai akurasi yang dihasilkan tersebut memiliki nilai yang baik. Dari angka- 
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angka yang dihasilkan tersebut dapat disimpulkan bahwa prototipe memiliki tingkat 

akurasi yang baik karena tingkat akurasinya mendekati 100%. 

Karakteristik pengukuran selanjutnya adalah presisi, nilai presisi dapat 

menunjukkan konsistensi hasil pengukuran saat dilakukan pengulangan. Nilai presisi 

ini didapat dengan menghitungnya menggunakan rumus yang terdapat pada bab 

sebelumnya. Pada tabel 4.2 nilai presisi untuk pengukuran naik yang terendah adalah 

93,41% pada titik 4,01 dan nilai presisi terbesar ada pada titik 9,18 yaitu 97,99%. 

Pada pengukuran naik nilai presisi memilik nilai rata-rata sebesar 96,42%. Pada tabel 

4.3 yang menunjukkan pengukuran turun memiliki nilai presisi terendah yang sama 

yaitu pada titik 4,01 dengan nilai 94, 28% dan untuk nilai presisi terbesar ada pada 

titik 9,18 yaitu 98,46% serta memiliki nilai presisi rata-rata sebesar 96,32%. Jika nilai 

presisi naik dan turun digabungkan maka akan didapat nilai presisi gabungan sebesar 

96,37%. Dapat dilihat nilai kepresisian dari hasil pengukuran prototipe ini memiliki 

nilai kepresisian yang baik, hal ini disebabkan standar deviasi yang dihasilkan pada 

masing-masing pengukuran pun memiliki nilai yang rendah, karena seperti yang 

sudah diketahui bahwa standar deviasi merupakan nilai yang dapat melihat seberapa 

jauh penyimpangan sebuah pengukuran. 

Untuk sensitivitas, baik penukuran naik atau pun turun memiliki nilai yang 

mendekati 1 di mana semakin mendekati 1 maka sensitivitas suatu alat semakin 

bagus, untuk pengukuran naik memiliki nilai sensitivitas sebesar 0,98 dan untuk 

pengukuran turun memiliki sensitivitas 0,99 dan jika digabungkan maka memiliki 

nilai sebesar 0,98 untuk nilai sensitivitas prototipe. 

Karakteristik pengukuran yang terakhir merupakan histerisis, histerisis adalah 

perbedaan atau penyimpangan yang timbul sewaktu dilakukan pengukuran secara 

berkesinambungan dari dua arah yang berlawanan. Berdasarkan tabel 4.4 nilai 

histerisis yang didapat untuk titik uji 9,18 sebesar 0,12%, titik uji 6,86 sebesar 0,08% 

dan untuk titik uji 4,01 memiliki nilai sebesar 0,06%. Berdasarkan teori semakin 

kecil nilai histerisis maka pembacaan suatu alat semakin bagus karena penyimpangan 

dan perbedaan pembacaan pada pengukuran naik dan turun tidak memiliki 

penyimpangan yang besar. Dalam grafik 4.1.3 juga terlihat perbedaan pengukurannya 
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sangat kecil karena hampir tidak terlihat penyimpangan antara 2 data tersebut bahkan 

garisnya terkesan sangat sejajar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Grafik Histerisis Pengukuran Sensor pH 

Sumber : Dokumentasi pribadi 

4.2 Hasil dan Pembahasan Pengujian Lapangan Prototipe Pengendalian pH 

Data diambil selama 7 hari untuk melihat apakah prototipe masih berjalan lancar 

dalam rentang waktu tersebut, apakah penunjukannya masih sesuai dan tidak terjadi 

gap yang besar. Data yang diambil merupakan rata-rata hasil pembacaan dari 

prototipe dan pH meter yang diambil sebanyak 40 data setiap pagi dan sore. Di mana 

data yang diambil adalah pada rentang pukul 08.00 WIB hingga pukul 10.00 WIB 

dan untuk sore hari diambil pada rentang waktu pukul 16.00 WIB hingga pukul 17.00 

WIB, untuk data yang lengkap dapat dilihat pada lampiran. 
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Tabel 4.5 Pengukuran pH Pada Tandon Nutrisi Hidroponik DBS 
 

 

Hari 

Pagi Sore 

Prototipe 
pH 

Meter 
Prototipe 

pH 
Meter 

1 6,63 6,78 6,55 6,70 

2 6,60 6,68 6,34 6,65 

3 6,20 6,23 6,30 6,12 

4 6,23 6,42 6,12 6,42 

5 5,96 6,38 6,08 6,34 

6 6,03 6,30 6,08 6,30 

7 6,07 6,22 5,96 6,22 

 
Dari data yang sudah terkumpul di atas dapat dilihat bahwa nilai dari pembacaan 

prototipe dan pH meter sebagai pembanding, tidak memiliki penyimpangan yang 

jauh berbeda sehingga dapat dipastikan bahwa prototipe tidak mengalami kerusakan 

dan berjalan normal sesuai dengan yang diharapkan setelah peng-upload-an program, 

karena tidak jarang beberapa hari setelah dilakukan peng-upload-an program terjadi 

adanya malfunction karena beberapa faktor terutama adanya kerusakan komponen 

yang digunakan. Pada hasil pembacaan ada kalanya pH melebihi rentang dari 

pembacaan normal, namun pembacaan itu hanya efek dari kepresisian dan 

keakurasian prototipe yang tidak sempurna sehingga ada kalanya pembacaan 

melebihi rentang namun kembali normal, sehingga penyimpangan kecil tersebut tidak 

terlalu dihiraukan. Nilai pH yang terbaca masih terdapat pada rentang normal 

sehingga tidak perlu adanya tindakan untuk menyalakan pompa peristaltik untuk 

menetralkan cairan nutrisi, 

Di luar dari pembacaan data di atas, selama melakukan penelitian penulis juga 

menemukan beberapa kendala yang sulit untuk ditangani terutama kendala yang 

berasal dari alat itu sendiri. Selama penelitian penulis menemukan bahwa terjadi 

delay saat mengirimkan perintah untuk mengaktifkan dan menonaktifkan pompa, 

padahal dalam program penulis sudah menghilangkan faktor yang berhubungan 

dengan waktu delay pengiriman. 
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Gambar 4.4 Grafik Rentang Waktu Penetralan pH Basa 

Sumber : Dokumentasi Pribadi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.6 Grafik Rentang Waktu Penetralan pH Asam 

Sumber : Dokumentasi Pribadi 

Seperti yang ditunjukkan oleh grafik kendala tersebut tidak menghalangi kerja 

dari prototipe karena cairan yang digunakan untuk menetralkan pH kembali ke 

rentang normal menggunakan cairan pH yang memiliki nilai 6,86 yaitu cairan buffer 

kalibrasi yang digunakan untuk mengkalibrasi prototipe sehingga apabila pompa 

mengalami delay saat dimatikan maka pH dalam tandon tidak akan naik di luar 

rentang yang diinginkan. Nilai pH menunjukkan rentang normal selama pengambilan 
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data prototipe, sehingga untuk melihat respon perubahan pH saat pompa dinyalakan 

maka penulis melakukannya diluar tandon nutrisi dengan cara menguji cairan yang 

memiliki pH asam dan pH basa lalu nantinya akan dinetralkan oleh cairan buffer 

yang digunakan pada prototipe ini. Data pada grafik diambil pada saat pembacaan 

pertama setelah pompa dinyalakan dan data sesaat sudah mencapai pH normal dan 

pompa dimatikan. Pada percobaan yang ditunjukkan oleh tabel di atas untuk 

penetralan dari pH asam pada gambar 4.6 dibutuhkan waktu 25 detik untuk 

menaikkan pH dari 3,85 menuju pH 6,48 dan untuk pH basa pada gambar 4.5 

dibutuhkan waktu selama 51 detik untuk menurunkan pH dari 8,91 ke pH 6,80. 

Waktu penetralan akan bergantung pada tinggi rendahnya nilai pH pada tandon 

nutrisi. Terdapat berbedaan waktu dari penetralan pH asam dan basa, ini diakibatkan 

karena saat pengujian dilakukan pada wadah yang berbeda dengan volume media 

yang berbeda juga. Di mana volume yang diuji saat pengambilan data ini sangat jauh 

berbeda dengan cairan yang ada pada tandon nutrisi. 

Selain itu terdapat juga delay pada pompa, yaitu saat operator meminta untuk 

mematikan atau menghidupkan pompa maka pompa tidak akan hidup atau mati 

beriringan dengan perintah pada Telegram. Pompa dikendalikan oleh relay di mana 

relay mendapat perintah dari ESP32 yang tersambung dengan Telegram. Selama 

penelitian, penulis sudah mengecek program pada bagian delay, bahkan untuk 

mengurangi delay penulis sudah menghapus perintah delay pada program namun 

tetap saja masih terdapat delay, tidak ada perubahan dari sebelumnya. Berdasarkan 

pengalaman yang dilakukan oleh penulis saat membandingkan kecepatan komunikasi 

antara Telegram dan WhatsApp, diketahui memang Telegram lebih lamban dalam 

berkomunikasi dan tak jarang notifikasi pada Telegram tidak muncul. Sedangkan, 

WhatsApp memiliki waktu yang cepat untuk berkomunikasi. Dari hasil tersebut dapat 

juga diketahui bahwa Telegram memiliki kekurangan dalam hal komunikasi, yaitu 

lebih lamban. 
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BAB V 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil selama melakukan pengerjaan proyek akhir dapat disimpulkan bahwa : 

 
1. Prototipe Pengendalian Kadar pH Tanaman Tomat (Solanum Licopersycum) 

Berbasis IoT pada Hidroponik DBS Semi Otomatis dengan Platform Telegram 

memiliki hasil kalibrasi dengan nilai error keseluruhan sebesar 0.05 %, nilai 

presisi sebesar 96.37%, nilai akurasi sebesar 97.34% dan nilai histerisis sebesar 

0.09%. Pada pengukuran naik prototipe memiliki nilai regresi sebesar R² = 

0.9978 dan saat pengukuran turun memiliki nilai regresi sebesar R² = 0.9985. 

2. Berdasarkan penelitian dan pengerjaan selama proyek, Prototipe Pengendalian 

Kadar pH Tanaman Tomat (Solanum Licopersycum) Berbasis IoT pada 

Hidroponik DBS Semi Otomatis dengan Platform Telegram berhasil terhubung 

dengan internet dan dapat mengirim data hasil pembacaan pH ke bot Telegram 

yang sudah dibuat, serta dapat melakukan pengontrolan pH dengan memberikan 

perintah hidup atau mati pada pompa cairan buffer, di mana rentang waktu 

penetralan menyesuaikan dengan besarnya perubahan pH dari rentang normal. 

Untuk penetralan dari pH asam dibutuhkan waktu 25 detik untuk menaikan pH 

dari 3,85 menuju pH 6,48 dan untuk pH basa dibutuhkan waktu selama 51 detik 

untuk menurunkan pH dari 8,91 ke pH 6,80. 

3. Banyak faktor yang mempengaruhi kerja dari Prototipe Pengendalian Kadar pH 

Tanaman Tomat (Solanum Licopersycum) Berbasis IoT pada Hidroponik DBS 

Semi Otomatis dengan Platform Telegram yaitu faktor sistematik pada alat atau 

komponen yang digunakan dan faktor ruang lingkup pengujian, seperti larutan 

pengujian dan kondisi lainnya. 

5.2 Saran 

Tujuan dibuatnya Prototipe Pengendalian Kadar pH Tanaman Tomat (Solanum 

Licopersycum) Berbasis IoT pada Hidroponik DBS Semi Otomatis dengan Platform 

Telegram untuk memantau kondisi pH air pada tandon nutrisi instalasi hidroponik, 
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dengan sampel jenis tanaman tomat. Namun alat yang dibuat belum optimal, 

sehingga diperlukan perbaikan. Berikut ini beberapa saran yang dapat diberikan 

untuk pengembangan prototipe ini, antara lain : 

1. Perlu adanya tambahan penyimpanan data seperti SD card, agar saat diperlukan 

data yang banyak dapat langsung didapatkan secara offline. 

2. Menambahkan indikator lain seperti LCD agar saat terjadi kendala dengan 

jaringan internet maka pembacaan pH masih tetap terbaca. 

3. Menambahkan sistem kontrol yang lebih baik agar tidak terjadi delay saat 

menyalakan atau mematikan pompa 

4. Menambah indikator peringatan apabila pH sudah diluar rentang dan juga 

indikator untuk volume larutan buffer. 

5. Menggunakan sensor pH yang lebih baik dan lebih akurat, agar proses kalibrasi 

mudah dilakukan sehingga hasil pembacaan akan menjadi lebih baik. 
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