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ABSTRAK 

 

Hidroponik adalah sistem bercocok tanam dengan menggunakan air sebagai media 

tanamnya. Dalam sistem hidroponik, dibutuhkan ketepatan jumlah nutrisi pada air yang 

digunakan agar tanaman dapat tumbuh dengan subur. Alat ini dibuat untuk membantu petani 

dalam mengukur jumlah nutrisi yang nilainya diketahui melalui Total Dissolved Solids (TDS) 

pada air. Metode yang digunakan dalam pengukuran adalah metode konduktivitas. Alat ukur 

berbasis Internet of Things (IoT) agar dapat dilakukan monitoring jarak jauh dan SD Card 

untuk pengambilan data manual. 

Dari hasil uji kalibrasi alat ukur dengan larutan standar konduktivitas diperoleh error 

secara menyeluruh sebesar 7,74 % dan presisi sebesar 98,78 %. Linearitas yang dimiliki 

sangat baik dimana pada pengukuran naik R2 = 0,991 dan pada pegukuran turun R2 = 0,998. 

Histerisis terbesar bernilai 23,25 µS/cm atau 12.63 ppm pada titik uji 1600 µS/cm atau 800 

ppm. Pengujian di lapangan dilakukan di Kebun Hidroponik X yang terletak di Bandung 

dengan sampel berupa larutan pada (3) jenis tanaman dan berasal dari instalasi hidroponik 

yang berbeda. Hasil pengukuran menunjukkan dua dari tiga jenis tanaman yang diukur 

memiliki nilai TDS diluar rentang kecukupan nutrisi yang seharusnya. Data hasil pengukuran 

berhasil diakuisisi dimana data dapat dikirimkan ke blynk serta disimpan di SD Card. 

 
Kata kunci : Hidroponik, Total Dissolved Solids (TDS), konduktivitas, Internet of Things 

(IoT), SD Card 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Menurut data Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) Badan Pusat Statistik 

jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2015 adalah 255,6 juta jiwa. Jumlah itu 

meningkat dari sensus yang dilakukan pada tahun 2010 sebesar 237,6 juta jiwa dan 

diproyeksikan menjadi 282,4 juta pada tahun 2025 yang akan datang. Berdasarkan 

data BPS sebelumnya muncul sebuah pertanyaan tentang keselarasan antara 

peningkatan jumlah penduduk dengan peningkatan jumlah pemenuhan kebutuhan 

pangan. Hal tersebut juga semakin dipertegas karena pada salah satu bidang 

pemenuhan pangan yakni bidang pertanian terdapat kabar yang kurang baik. Menurut 

data Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian jumlah lahan pertanian di Indonesia 

pada tahun 2017 sebesar 37,1 juta Hektar, menurun bila dibandingkan dengan tahun 

2013 sebesar 39,2 juta Hektar. Penurunan lahan pertanian tentunya mempengaruhi 

jumlah produksi pangan yang dapat dihasilkan. Sehingga, dalam menghadapi 

persoalan tersebut dibutuhkan solusi alternatif dimana lahan yang masih ada 

dimanfaatkan sebaik mungkin agar dapat menghasilkan produksi pangan yang lebih 

besar. 

Kabar baik ternyata muncul dari bidang pertanian melalui salah satu sistem 

yang saat ini sudah banyak diaplikasikan oleh petani yaitu sistem hidroponik. Sistem 

hidroponik adalah suatu sistem bercocok tanam dengan menggunakan air sebagai 

media tanamnya. Sistem ini menjadi solusi alternatif terhadap penurunan lahan 

pertanian karena tidak menggunakan media tanah dan tidak memerlukan lahan yang 

luas (Putranto dan Rohman, 2016). Berdasarkan kelebihan sistem hidroponik tersebut, 

pemenuhan pangan di Indonesia tentu lebih mudah diatasi karena pengaplikasian 

sistem dapat dilakukan di berbagai tempat seperti di pekarangan atau atap sebuah 

bangunan. Komoditi pangan yang sebagian besar dibudidayakan dalam sistem 

hidroponik adalah sayuran hijau. Menurut hasil survei BPS terakhir pada tahun 2001, 

konsumsi sayuran di Indonesia meningkat dari 31,790 kilogram pada tahun 1996 

menjadi 44,408 kilogram per kapita pada tahun 1999 dan tentunya sudah jauh lebih 

meningkat pada saat ini. Ditambah juga sampai saat ini, kebutuhan konsumsi sayuran 

yang berkualitas tinggi belum dapat dipenuhi dari sistem pertanian konvensional 
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(Rosliani dan Sumarni, 2005). Hal tersebut mendorong para petani hidroponik untuk 

memanfaatkan peluang yang ada untuk terjun dalam dunia hidroponik. Pangsa pasar 

sayuran hasil produksi hidroponik bahkan sudah mencapai 20% dari pemenuhan 

kebutuhan sayuran hijau di pasar Indonesia. 

Namun, untuk menjadi petani hidroponik ada banyak hal yang harus 

diperhatikan. Hal yang menjadi perhatian utama dalam sistem ini tentunya air yang 

digunakan sebagai pengganti media tanam tanah. Air yang digunakan harus memenuhi 

syarat-syarat tertentu, salah satunya adalah kadar nutrisi. Kadar nutrisi dalam air yang 

digunakan sebagai media tanam sistem hidroponik disebut juga Total Dissolved Solid 

(TDS). TDS adalah jumlah material yang terlarut di dalam air, pada sistem hidroponik 

material tersebut berupa pupuk yang dilarutkan yang mengandung nutrisi untuk 

pertumbuhan tanaman (Cahyani et al, 2016). TDS dinyatakan dalam satuan part per 

million (ppm). Pemberian nutrisi yang tepat akan memberikan hasil yang optimal bagi 

pertumbuhan tanaman, apabila nutrisi kurang optimal tanaman akan layu akibat 

kekurangan nutrisi. Sebaliknya, apabila nutrisi berlebih tanaman akan berjamur akibat 

panas yang dihisap. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah alat yang dapat memantau 

kadar nutrisi yang ditunjukkan TDS pada air yang digunakan sebagai media tanam. 

Alat ukur nilai TDS yang akan dibuat menggunakan metode konduktivitas 

dalam pengukurannya. Dalam metode konduktivitas, diukur nilai konduktivitas listrik 

suatu larutan atau cairan yang mana menjadi referensi atas jumlah ion serta konsentrasi 

padatan (Total Dissolved Solid) (Mujadin et al.,2018). Dalam menghitung nilai 

konduktivitas listrik, rumus yang digunakan adalah : 

κ = C x I / V 

Besar tegangan listrik (V) ditentukan oleh sistem, besar arus listrik (I) adalah 

parameter yang diukur, serta konstanta (C) didapatkan sebelumnya dari proses 

kalibrasi sensor yang digunakan yang terdapat pada datasheet. Nilai konduktivitas 

listrik kemudian dikonversi ke dalam ppm untuk mengetahui nilai TDS pada air yang 

digunakan sebagai media tanam. 

Dalam pengaplikasiannya alat ukur nutrisi digunakan untuk pemantauan 

sayuran hijau dengan sistem hidroponik. Berdasarkan tabel standar nilai nutrisi 

tanaman, sayuran hijau memiliki rentang nilai nutrisi diantara 700-1200 ppm 

tergantung dari jenisnya. Objek ukur yang akan digunakan dalam proses pemantauan 

protipe alat ukur yang dibuat yaitu sayuran hijau dengan jenis kangkung, selada dan 
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pakcoy yang masing-masing memiliki rentang nilai nutrisi 1100-1200 ppm untuk 

kangkung dan 1000-1100 untuk pakcoy. 

 
1.2. Perumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka rumusan masalah yang 

akan dibahas pada proyek akhir ini adalah: 

1. Bagaimana karakteristik pengukuran prototipe alat ukur nilai TDS dengan 

menggunakan metode konduktivitas. 

2. Bagaimana mengaplikasikan alat ukur nilai TDS yang dapat dihubungkan 

dengan suatu jaringan yang diintregasikan dengan mikrokontroler dan modul 

wifi ke cloud. 

3. Bagaimana mengaplikasikan alat ukur nilai TDS mengakusisi data pengukuran 

nilai ppm dengan mikrokontroler ke SD Card dan cloud. 

 
1.3. Pembatasan Masalah 

 

Adapun batasan masalah pada pembuatan projek akhir ini adalah: 

 
1. Pembuatan alat ukur dilakukan hanya sebatas mengukur nilai TDS pada 

sayuran dengan metode konduktivitas pada aliran statis. 

2. Konversi nilai TDS yang digunakan pada alat ukur menggunakan correction 

factor NaCl. 

3. Tabel standar nutrisi tanaman hidroponik yang digunakan menggunakan tabel 

standar yang dikeluarkan Hidroagro. 

4. Tanaman yang dipilih untuk penelitian ada 3 yaitu kangkung, pakcoy, selada 

air. 

5. Akusisi data yang dilakukan pada alat ukur nilai TDS dengan menampilkan 

data pada display dan menyimpan di SD Card dan cloud. 

 
1.4. Tujuan 

Tujuan dari pembuatan projek akhir ini antara lain: 

1. Untuk membuat prototipe alat ukur TDS pada sayuran hidroponik berbasis 

Internet of Things (IoT) dan SD Card dan menentukan karakteristik 

pengukuran prototipe tersebut. 
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2. Untuk menentukan nilai nutrisi tanaman hidroponik di Kebun Hidroponik X 

dan membandingkan nilai nutrisi yang didapat dengan Tabel Kecukupan 

Nutrisi Hidroagro. 

3. Untuk menentukan prototipe alat ukur nilai TDS dapat terintegrasi dengan 

jaringan dan mengakuisisi data pengukuran berbasis Internet of Things. 

4. Untuk menentukan prototipe alat ukur nilai TDS dapat mentransmisikan data 

dari mikrokontroler ke SD Card. 

 
1.5. Manfaat 

 

Manfaat dari penelitian ini adalah hasil penelitian dapat dijadikan sebagai 

sarana pemantauan nilai TDS pada tanaman selada sehingga dapat melakukan 

pengontrolan terhadap nutrisi yang diberikan. 

 
1.6. Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan penulisan dan pemahaman mengenai materi tugas akhir 

ini, maka tulisan akan dibagi menjadi lima bab, yaitu: 

a. BAB I PENDAHULUAN 

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

pembatasan masalah dan sistematika penulisan. 

b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini akan dibahas mengenai penjelasan terkait teori-teori yang 

berhubungan dan mendukung pembuatan prototipe. 

c. BAB III RANCANG BANGUN 

Berisi langkah-langkah yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai 

tujuan, analisa permasalahan yang mendasari pembuatan 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. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Pada Tinjauan Pustaka ini, akan dibahas mengenai beberapa teori yang 

mendukung pembuatan prototipe alat ukur nilai Total Dissolved Solids (TDS) pada 

sayuran hidroponik berbasis Internet of Things (IoT) dan SD Card. Teori mengenai 

hidroponik yang dilengkapi faktor yang mempengaruhi pertumbuhan hidoponik, 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 adalah sistem budidaya tanaman yang memanfaatkan air sebagai 

media tanam dengan menekankan pemberian larutan hara (Susila dan Koerniawati, 

2004). Hidroponik tidak hanya berpaku pada media yang digunakan, namun perlu 

memperhatikan nutrisi yang diberikan, karena tanaman tidak mendapatkan unsur hara 

dari medium untuk melakukan pertumbuhan. Unsur hara yang mendukung 

pertumbuhan adalah karbon (C), hidrogen (H), oksigen (O), nitrogen (N), fosfor (P), 

kalium (K), sulfur (S), kalsium (Ca), besi (Fe), magnesium (Mg), boron (B), mangan 

(Mn), tembaga (Cu), seng (Zn), molibdenum (Mo) dan khlorin (Cl). Unsur-unsur C, 

H dan O biasanya disuplai dari udara dan air dalam jumlah yang cukup. Unsur hara 

lainnya didapatkan melalui pemupukan atau larutan nutrisi (Rosliani dan Sumarni, 

2005). 

Istilah hidroponik dikenal sebagai aquaculture yang mulai dipromosikan pada 

tahun 1929 oleh William Frederick. G dan pada tahun 1937 barulah oleh Gerick 

menciptakan sebutan hidroponik. Media hidroponik dibedakan menjadi dua antara 

lain, kultur air yang tidak menggunakan media pendukung selain air untuk perakaran 

tanaman dan kultur subtrat atau agregat menggunakan media padat dalam mendukung 

perakaran tanaman. Pada kultur air merupakan sistem hidroponik tertutup dimana 

pemberian larutan secara kontinyu. Adapun macam-macam sistem hidroponik kultur 

air seperti Nutrient Film Technique (NFT), Dynamic Root Floating (DRF), the Deep 

Flow Technique (DFT) dan Aeroponik. Kultur subtrat atau agregat merupakan sistem 

hidroponik terbuka dimana larutan yang digunakan hanya sekali penyiraman. Media 
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pertumbuhan kultur agregat atau subtract menggunakan pasir, keriki, batuan alam, 

sekam, atau batu apung (Rosliani dan Sumarni, 2005). 

Tanaman yang cocok diterapkan pada sistem hidroponik dan memiliki nilai 

jual ekonomi yang tinggi adalah paprika, tomat. timun, melon, terong dan selada. Pada 

penelitian ini tanaman yang digunakan adalah tanaman kangkung, pakcoy dan selada 

air dengan sistem hidroponik terbuka yaitu NFT.  

2.1.1 Faktor yang memengaruhi Pertumbuhan Hidroponik 

Pada sistem tanam hidroponik yang pada khususnya menggunakan air sebagai 

tanam tentu memiliki pengaruh pada pertumbuhan dan kualitas hasil yang berbeda 

dengan menggunakan tanah sebagai media tanam. Dalam mengatasi pengaruh tersebut 

perlu mengetahui faktor yang menyebabkan terhadap tanaman hidroponik tumbuh 

dengan baik. Beberapa faktor yang memengaruhi pertumbuhan hidroponik adalah 

sebagai berikut : 

a. Kebutuhan Cahaya 

Sebagian besar tanaman dalam melangsungkan proses hidupnya membutuhkan 

cahaya yang cukup. Pada tanaman hidroponik posisi lahan pertumbuhan dianjurkan 

pada daerah yang dapat terkena sinar matahari. Apabila kebutuhan cahaya tidak 

terpenuhi dengan cukup tanaman akan layu atau bahkan bisa mati karena merupakan 

kebutuhan utama dalam proses fotosintesis tanaman. 

b. Air 

Air merupakan komponen utama sebagai media tanam untuk sistem 

hidroponik. Untuk tanaman hidroponik terbuka. Ternyata jenis air juga dapat 

memberikan hasil yang berbeda terhadap tinggi tanaman. Maka dari itu perlu 

diperhatikan jenis air yang diperlukan untuk membuat pupuk ABmix. 

c. Lingkungan 

Pengaruh lingkungan yang terjadi adalah makhluk hidup pengganggu 

pertumbuhan seperti hama. Biasanya untuk tanaman berjenis daun hama yang 

menyerang adalah kutu daun, ulat dan jamur. 

d. Mineral dan Nutrisi 

Nutrisi yang diberikan pada tanaman hidroponik secara umum dalam bentuk 

larutan yang mengandung unsur makro dan mikro. Larutan tersebut diformulasikan 

secara khusus sesuai dengan jenis tanaman dan fase pertumbuhan tanaman 

(Manullang, 2019). Tingkat pemberian nutrisi yang berbeda akan memberikan 

pengaruh fisik pada tanaman hal ini sesuai dengan pendapat Manullang yang 
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menyatakan bahwa pengaruh nyata perbedaan pemberian nutrisi ada pada kandungan 

klorofil, jumlah daun, tinggi tanaman dan berat basah. Maka dari itu penting sekali 

melakukan pemantauan perubahan nutrisi agar dapat melakukan penggantian atau 

penambahan pupuk ABmixnya. Tingkat nutrisi yang dibutuhkan tanaman sebagai 

berikut : 

 

Gambar 2. 1 Tabel Kebutuhan Nutrisi Sayuran Hidroponik 

 
e. Suhu 

Pengaruh lain dari pertumbuhan hidroponik adalah suhu air nutrisi. Suhu pada 

air nutrisi ideal berkisar pada 18 - 25°C. Apabila kondisi suhu air nutrisi mengalami 

kenaikan maka dapat menyebabkan kandungan oksigen berkurang dan berakibat 

secara fisik pada tanaman akan terlihat layu. 

f. pH 

Tanaman hidroponik memiliki pengaruh kondisi pH air yang digunakan 

sebagai media perakaran dan untuk kondisi pH optimum bagi pertumbuhan tanaman 

berkisar 5,5 – 6 (Karoba, dkk. 20115). Tingkat pH akan memengaruhi daya larut unsur 

hara tanaman yang berakibat pada pada kesuburan tanaman dan kembang tanaman 

(Putra dan Pambudi, 2017). 

Faktor-faktor tersebut mempengaruhi pertumbuhan tanaman hidroponik baik 

dari internal maupun eksternal. Ketidaksesuaian nilai dari keenam faktor tersebut tentu 

memiliki dampak masing-masing yang dapat membuat tanaman tidak bertumbuh 

semestinya dan akan memberikan kerugian. Namun, penelitian yang dilakukan penulis 

akan fokus membahas mengenai faktor kecukupan nutrisi yang diberikan kepada 

tanaman. 
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2.1.2 Cara Pemberian Nutrisi Hidroponik 

Kebututuhan nutrisi hidroponik penting agar pertumbuhan dan kualitas hasil 

yang bagus. Pemenuhan kebutuhan nutrisi tersebut dapat diberikan pupuk AB mix. 

Pupuk ABmix merupakan pupuk yang berisi cairan yang memiliki kandungan unsur 

diantaranya unsur mikro dan makro. Langkah yang dilakukan dalam pemberian pupuk 

ABmix yaitu : 

a. Melarutkan pupuk ABmix, karena pada mulanya pupuk dalam bentuk bubuk 

sehingga perlu dilarutkan dalam air baku. Pupuk ABmix terdiri dari A dan B 

yang masing-masing dilarutkan pada air baku, kemudian baru dituangkan 

kembali kedua pupuk tersebut pada air baku yang belum terlarut pupuk dengan 

perbandingan A dan B adalah 1 : 1. 

b. Pupuk ABmix diukur dengan alat ukur TDS untuk mengetahui nilai ppm sudah 

sesuai dengan kebutuhan tanaman. Setelah itu dapat langsung diberikan pada 

tanaman hidroponik. Pada umumnya pemberian nutrisi untuk setiap tanaman 

hidroponik berbeda-beda jangka waktunya dan umur siap panen tanaman. 

 
2.1.3 Tanaman Kangkung 

 

Kangkung (Ipomoea aquatica) termasuk suku Convulvulaceae atau keluarga 

kangkung-kangkungan. Merupakan tanaman yang tumbuh cepat dan memberikan 

hasil dalam waktu 4-6 minggu sejak dari benih. Tanaman semusim dengan panjang 

30-50 cm ini merambat pada lumpur dan tempat-tempat yang basah seperti tepi kali, 

rawa-rawa, atau terapung di atas air. Biasa ditemukan di dataran rendah hingga 1000 

m di atas permukaan laut (Qalyubi, 2014 : 13). Kangkung merupakan jenis sayuran 

daun yang tumbuh pada rentang suhu 20-30 °C. 

Pada sistem penanamanya kangkung dapat ditanam dengan media tanah dan 

media air. Terdapat beberapa perbedaan perlakuan salah satunya adalah pemberian 

pupuk. Pada sistem tanam media air seperti hidroponik, pupuk yang diberikan berupa 

cairan nutrisi yang sudah mengandung unsur makro dan unsur mikro. Pada tabel 

hidroponik nilai nutrisi yang diberikan pada tanaman kangkung berkisar 400-1100 

ppm. 
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2.1.4 Tanaman Selada 
 

Selada (Lactuca sativa) adalah salah satu jenis sayuran daun yang banyak 

diminati oleh banyak orang. Selada biasanya digunakan sebagai pelengkap makan 

sebagai lalapan. Selain itu, kandungan gizi yang dimiliki selada juga berguna bagi 

tubuh manusia seperti vitamin A, serat, dan zat besi. Terdapat beberapa cara budidaya 

tanaman selada diantaranya menggunakan tanah sebagai media tanam dan 

menggunakan media tanam tanpa tanah. Walaupun budidaya tanaman selada belum 

terlalu efisien namun pada prospek perekonomian terbilang cukup cerah. Maka dari 

itu usaha dalam mengembangkan peningkatan produksi selada dilakukan dengan 

sistem hidroponik (Sulhakudin, 2008). 

Selada merupakan sayuran daun yang memiliki umur tanam yang pendek dan 

ditanam pada daerah dataran tinggi atau dataran rendah (Edi dan Yusri, 2010). 

Berdasarkan umur pendek tersebut harus ada pemenuhan nutrisi yang cukup, karena 

apabila tidak terpenuhi sesuai dengan takaran yang dianjurkan akan berakibat pada 

kegagalan panen. Berdasarkan tabel 2.1 tingkat kebutuhan nutrisi yang diperlukan 

pada tanaman selada berkisar 750-800 ppm. 

2.1.5 Tanaman Pakcoy 
 

Pakcoy (Brassica rapa) merupakan jenis tanaman yang digolongkan kedalam 

family Barassica yang dimanfaatkan daun atau bunganya sebagai bahan pangan. 

Tanaman pakcoy termasuk yang banyak diminati banyak orang karena mudah didapat 

dengan harga yang ekonomis. Selain itu pakcoy mengandung senyawa glukosinolat 

yang berguna untuk manusia sebagai antibakteri salah satunya eshcerchia coli, yaitu 

bakteri penyebab diare (Fitria, dkk., 2019). Sayuran berdaun hijau ini dapat tumbuh 

pada segala musim dan dapat dipanen sepanjang tahun. Masa panen terbilang cukup 

pendek sekitar 40 hari setelah tanam sawi dapat dipanen. 

Budidaya tanaman pakcoy dapat dilakukan pada area perkotaan dengan teknik 

hidroponik karena tidak memerlukan lahan yang begitu luas. Dengan teknik 

hidroponik, tanaman pakcoy perawatan lebih mudah karena media tanamnya relative 

bersih, serta menggunakan nutrisi cairan sebagai penyokong petumbuhan tanaman. 

Berdasarkan tabel hidroponik kebutuhan nutrisi tanaman pakcoy berkisar antara 500- 

1100 ppm. 
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2.2 Parameter Pemenuhan Nutrisi Hidroponik 

2.2.1 Total Dissolved Solid (TDS) 
 

Total Dissolved Solid (TDS) atau jumlah padatan terlarut adalah suatu nilai 

ukur yang menyatakan kandungan zat padat yang terlarut di dalam sejumlah air 

dengan volume tertentu. Kandungan tersebut dapat berupa ion-ion organik, senyawa, 

maupun koloid. Satuan dari TDS adalah part per million (ppm) atau bisa diasumsikan 

mg/liter untuk pengukuran zat padat yang terkandung di dalam suatu larutan dengan 

volume 1 liter. Di dalam air mineral yang dikonsumsi oleh manusia, kandungan TDS 

yang terdapat di dalam air biasanya berupa natrium (garam), kalsium, magnesium, 

kalium, karbonat, nitrat, bikarbonat, klorida dan sulfat. Namun, untuk larutan tanaman 

hidroponik kandungan tersebut tidak sepenuhnya sama. Terdapat mineral yang 

ditambahkan agar dapat menyesuaikan dengan kandungan mineral yang terdapat di 

dalam tanah. Kandungan mineral tersebut dibedakan menjadi unsur makro dan unsur 

mikro. Unsur makro terdiri dari N, P, K, Ca, S dan Mg sedangkan unsur mikro terdiri 

dari Fe, Cu, Zn, Mn, Mo, B, Na, dan Cl (Rosliani dan Sumarni, 2005). 

Berdasarkan tabel nutrisi hidroponik, ditetapkan standar TDS yang terdapat 

pada larutan hidroponik. Nilai TDS berperan penting dalam pemenuhan nutrisi berupa 

unsur makro dan mikro untuk tanaman hidroponik agar tercukupi. Masin-masing 

unsur tersebut memiliki sifat atau pengaruh tersendiri terhadap tanaman seperti : 

Tabel 2. 1 Pengaruh Tiap Unsur Terhadap Tanaman Hidroponik 

No Unsur Sifat atau Pengaruh Terhadap Tanaman 

1 Nitrogen Mendorong pembentukan daun dan pertumbuhan batang 

2 Fosfor Mempengaruhi pembantukan bunga dan buah, tetapi juga 

mendorong pertumbuhan akar yang sehat 

3 Kalium Dipakai sel tanaman dalam penyerapan bahan dan tenaga yang 

dihasilkan oleh fotosintesis hijau daun. Tanpa kalium yang 

cukup, hasil fotosintesis tidak akan diserap oleh sel tubuh 

tanaman 

4 Kalsium Mempercepat pertumbuhan akar dan mempermudah 

penyerapan kalium oleh tanaman 

5 Magnesium Merupakan bagian dari klorofil daun, yang juga aktif dalam 

proses distribusi fosfor keseluruh tubuh tanaman 
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No Unsur Sifat atau Pengaruh Terhadap Tanaman 

6 Sulfur Bersama dengan fosfor meningkatkan keampuhan kerja fosfor 

7 Ferum Penting dalam proses pembentukan klorofil 

8 Mangan Membantu tanaman dalam penyerapan nitrogen 

9 Seng Mendorong proses pengubahan tenafa dalam tumbuhan 

tanaman 

10 Tembaga Diperlukan dalam proses pembentukan klorofil daun 

11 Molibdenum Berfungsi mengikat oksigen 

 

 

2.2.2 Electrical Conductivity (EC) 
 

Electrical Conductivity (EC) adalah ukuran kemampuan suatu bahan untuk 

menghantarkan arus listrik. Arus listrik dihantarkan oleh ion yang terkandung di dalam 

bahan tersebut. Ion memiliki karakteristik tersendiri dalam menghantarkan arus listrik 

(Irwan F. dan Afdal, 2016). Pengukuran konduktivitas merupakan salah satu cara yang 

cepat dan mudah dalam mengukur tingkat kekuatan ion suatu bahan, salah satunya 

adalah larutan. Namun, kelemahan dari teknik pengukuran ini adalah tidak mampu 

melakukan pengukuran secara spesifik untuk semua ion yang terkandung di dalam 

larutan. Maka dari itu nilai konduktivitas listrik hanya menunjukkan konsentrasi ion 

total dalam larutan. 

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kemampuan konduktivitas suatu 

larutan yaitu konsentrasi, mobilitas ion, valensi ion, dan temperatur. Faktor yang 

paling mempengaruhi adalah konsentrasi ion. Konsentrasi ion akan berbanding lurus 

dengan konduktivitas larutan dimana semakin banyak ion maka akan semakin besar 

pula nilai konduktivitas dari larutan. Konduktivitas larutan biasanya diukur dalam 

larutan elektrolit berair. Elektrolit merupakan zat di dalamnya terdapat senyawa yang 

mengion atau larutan ionik. Ion-ion yang terbentuk dalam larutan bertanggung jawab 

untuk membawa arus listrik. 

Pengukuran konduktivitas banyak digunakan dalam pengujian yang 

berhubungan dengan larutan seperti pengawasan terhadap proses kemurnian air, 

pengendalian limbah cair, dan sistem penanaman hidroponik. Dalam sistem 

penanaman hidroponik, pengukuran konduktivitas dilakukan untuk menghitung 

konduktivitas dari larutan hidroponik yang digunakan. Dengan mengetahui nilai 
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konduktivitasnya maka diketahui larutan hidroponik memiliki konsentrasi ion yang 

cukup untuk mendukung proses pertumbuhan tanaman. 

2.2.3 Hubungan TDS dan EC 

Kemampuan konduktivitas suatu larutan dipengaruhi oleh padatan terlarut di 

dalamnya. Semakin besar jumlah padatan terlarut di dalam larutan maka jumlah ion 

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

semakin besar (Irwan F. dan Afdal, 2016). Dengan begitu dapat dilihat bahwa terdapat 

hubungan antara jumlah zat padat terlarut yang dinyatakan dengan TDS dengan nilai 

konduktivitas listrik. Para peneliti telah melakukan berbagai investigasi untuk 

mengetahui korelasi matematis yang tepat antara kedua parameter ini. Korelasi dari 

parameter-parameter ini dapat diperkirakan dengan persamaan berikut: 

TDS (mg/L) = k x EC (μS/cm) 

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

air. Namun, hubungan tersebut tidak dapat juga dikatakan linear karena terdapat 

pengaruh dari faktor mobilitas ion yang menggambarkan aktivitas rata-rata ion 

spesifik yang terdapat di dalam larutan dan faktor kekuatan ionik larutan tersebut. 

Terdapat beberapa konversi yang digunakan dalam perhitungan TDS berdasarkan 

besar nilai EC yang didapat antara lain : 

 

Gambar 2. 2 Tabel Konversi EC ke TDS 

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

Pada sensor yang digunakan dalam penelitian, berdasarkan datasheet sensor 

nilai k yang digunakan sebesar 2 dengan persamaan : 

TDS ( mg/L ) = 2 x EC (μS/cm) 
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Prototipe alat ukur yang dibuat menggunakan persamaan tersebut dalam 

menentukan hubungan nilai dari konduktivitas dengan nilai TDS. 

2.3 Metode Pengukuran TDS pada Larutan 

Total Dissolved Solids (TDS) adalah jumlah zat terlarut yang terdapat di dalam 

suatu larutan. TDS dinyatakan dalam satuan part per million (ppm) yang menyatakan 

seberapa besar bagian zat terlarut tersebut dalam volume tertentu sebuah larutan. Di 

dalam mengukur nilai TDS sebuah larutan terdapat dua metode pengukuran, yaitu :  

a. Metode Gravimetri 

Gravimetri adalah pemeriksaan jumlah zat dengan cara penimbangan hasil 

reaksi pengendapan. Gravimetri merupakan pemeriksaan jumlah zat yang 

paling tua dan paling sederhana dibandingkan dengan cara pemeriksaan kimia 

lainnya. Kesederhanaan itu kelihatan karena dalam gravimetri jumlah zat 

ditentukan dengan cara menimbang langsung massa zat yang dipisahkan dari 

zat-zat lain . Sebelum melakukan penimbangan, larutan akan diuapkan untuk 

menghilangkan air yang terdapat di dalamnya sehinggan menyisakan zat padat 

kering yang sebelumnya terlarut. 

b. Electrical Conductivity (EC) 

Electrical Conductivity (EC) adalah kemampuan suat bahan yang dalam hal 

ini larutan untuk menghantarkan arus listrik. EC dan TDS memiliki hubungan 

sehingga pengukuran EC dilakukan untuk mendapatkan nilai TDS pada suatu 

larutan. EC memiliki satuan Siemens (S) dan merupakan kebalikan dari 

Resistansi (R). Persamaan matematisnya adalah sebagai berikut : 

G = 1/R 

Dalam pengaplikasian metode EC, digunakan dua plat elektroda dengan 

panjang (L) dan luas penampang (A) yang sudah ditentukan. Arus listrik akan 

dialirkan pada kedua plat sehingga akan didapatkan nilai konduktivitas larutan 

tersebut. Persamaan matematisnya adalah sebagai berikut : 

 

C = G x ( L / A ) 

 
Dimana : 

 
C : Konduktivitas spesifik (S/cm) 

G : Konduktivitas yang terukur (S) 
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L : Jarak antar plat (cm) 

A : Luas penampang plat (cm2) 

 
Konduktivitas suatu larutan akan sebanding dengan konsentrasi dari 

ion-ion yang terdapat dalam larutan. Dengan mengetahui nilai EC maka melalui 

hubungan TDS dan EC, nilai EC dapat dikonversi menjadi nilai TDS yang 

merupakan jumlah zat terlarut yang terdapat pada larutan. Di dalam metode ini, 

ukuran plat akan mempengaruhi range konduktansi yang diukur. 

 

Tabel 2. 2 Pengaruh penampang Elektroda terhadap konduktansi 

Elektroda 

(dalam cm) 

Range Konduktansi 

(dalam μS/cm) 

0,1 0,5 s/d 400 

1,0 10 s/d 2.000 

10,0 1.0 d 200.000 

 

2.4 Metode Pengenceran Larutan 
 

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

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

air digunakan sebagai solvent, selain air yang berfungsi sebagai pelarut adalah alkohol 

amoniak, kloroform, benzena, minyak, dan asam asetat. Semua komponen lainnya 

yang larut dalam pelarut disebut 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 jumlahnya lebih banyak daripada zat-zat lain disebut pelarut 

(solvent) (Pujiansyah, 2014). 

Penambahan zat yang melarutkan pada sebuah senyawa bedampak pada 

turunnya kandungan kepekatan maupun derajat konsentrasi pada senyawa yang 

diencerkan atau dilarutkan. Konsentrasi larutan adalah jumlah komposisi zat pelarut 

serta terlarut didalam sebuah larutan. Konsentrasi bisanya dinyatakan dalam suatu 

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

perbandingan jumlah zat terlarut dengan jumlah pelarut. Pengenceran pada prinsipnya 

hanya menambahkan pelarut saja, sehingga konsentrasi zat terlarut sebelum 

melakukan pengencaran dapat diturunkan sesuai konsentrasi yang dibutuhkan. 

Adapun untuk mendapat konsentrasi yang dibutuhkan tersebut digunakan persamaan: 
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M1 x V1 = M2 x V2 

 
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 dimana memiliki 

konsentrasi dalam satuan uS/cm. 

 
2.5 Akuisisi Data 

Akuisisi data adalah sistem yang digunakan dalam pengambilan, pengumpulan 

dan penyiapan data yang sedang berjalan, kemudian data tersebut akan diolah secara 

lebih oleh komputer untuk keperluan tertentu (Husein, 2010). Data yang disalurkan 

pada sistem akusisi data secara seri ataupun paralel dari suatu instrumen ke komputer 

(Subrata, 2008). Untuk penyaluran data seri, pada umumnya digunakan interface 

dengan jenis RS232 atau jalur COM. Sedangkan penyaluran data paralel 

menggunakan interface jenis analog to digital converter. Penyaluran data secara seri 

dilakukan bit per bit data sehingga waktu penyaluran lebih lama dibandingkan dengan 

penyaluran secara paralel yang dilakukan hanya dengan sekali penyaluran. Namun 

untuk melakukan penyaluran jarak jauh kurang efisien apabila diterapkan pada 

penyaluran paralel karena memerlukan jalur komunikasi yang cukup banyak. Maka 

dari itu, penyaluran jarak jauh lebih efisien apabila menggunakan penyaluran secara 

seri. 

Akuisisi data merupakan proses pengumpulan data mentah secara langsung 

dari sumbernya, yang mana sistem ini mampu mengkonversi sinyal fisik menjadi 

sinyal elektronik dan kemudian sinyal diubah dalam bentuk digital sehingga data 

tersebut dapat disimpan dan ditampilkan pada display atau komputer. Contoh dari 

beberapa data yang disalurkan seperti data pengukuran temperatur, tekanan, atau 

aliran dari sensor yang diubah menjadi sinyal elektronik. Pada gambar 2.3 sistem 

akusisi data membutuhkan beberapa komponen sensor untuk mengkonversi variabel- 

variabel fisik menjadi variabel tegangan listrik. Pada lingkup analog terdiri dari 

tranduser dan pengkondisian sinyal. Sedangkan lingkup digital mencakup analog to 

digital converter (ADC) dan mikroprosesor akan melakukan digital processing. 
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Tranduser Pengondisian 

Sinyal 
A/D Komputer 

Konversi dari data analog menjadi data digital dilakukan oleh ADC (Setiawan, 2010). 

Pada sensor dengan port analog, dibutuhkan ADC untuk mengubah data analog dari 

sensor menjadi data digital agar dapat diolah oleh mikrokontroler. Pengaruh 

berubahnya akurasi data dari mikrokontroler disebabkan oleh besarnya resolusi data 

dari ADC. 

Gambar 2. 3 Proses Akuisisi Data Berbasis Komputer 

 

2.6 Internet of Things 

Internet of Things (IoT) merupakan sebuah gagasan baru yang menyediakan 

alat dalam jumlah besar yang dihubungkan ke internet sehingga dapat mengakses 

informasi dimanapun dan kapanpun. Kemampuan yang dimiliki oleh IoT antara lain 

berbagi data, remote control, dan lain lain. IoT adalah suatu metode yang mempunyai 

tujuan dalam memaksimalkan manfaat dari koneksi internet untuk melakukan transfer 

secara nirkabel, virtual, dan otonom (Hidayatullah, 2017). Cara kerja dari IoT yaitu 

memanfaatkan sebuah logika pemgrograman yang setiap perintahnya itu 

menghasilkan sebuah interaksi sesama mesin secara otomatis tanpa campur tangan 

manusia. Istilah Internet of Things (IoT) awalnya disarankan oleh Kevin Ashton pada 

tahun 1999 dan mulai dikenal melalui Auto-ID Center di MIT (Wong David, 2016). 

Internet of Things (IoT) mengacu pada pengidentifikasian suatu objek 

merepresentasikan secara virtual di internet. Bentuk dari pengidentifikasian tersebut 

dapat berupa teknologi seperti kode batang (barcode), Kode QR (QR Code) dan 

Identifikasi Frekuensi Radio (RFID). 

Systeme, Anwendungen und Produkte (SAP) mendefinisikan bahwa dunia yang 

mana benda-benda fisik diintegrasikan ke dalam jaringan informasi secara 

berkesinambungan dan dimana benda-benda fisik tersebut berperan aktif dalam proses 

bisnis. Layanan yang tersedia berinteraksi dengan “obyek pintar” melalui internet, 

mencari dan mengubah status sesuai dengan setiap informasi yang dikaitkan, di 

samping memperhatikan masalah privasi dan keamanan. 

Dengan perkembangan teknologi saat ini sudah semakin maju, implementasi 

dari Internet of Things (IoT) semakin meluas, serta dilengkapi dengan teknologi 

smartphone memudahkan orang dalam mengakses semua informasi dengan keamanan 
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yang terjamin. Salah satu pengaplikasian Internet of Things (IoT) yang lain adalah 

sebagai pemantau data pengukuran sensor secara jarak jauh. 

Perangkat-perangkat IoT dapat terhubung dalam sebuah jaringan mesh satu 

sama dan mengirimkan sinyal secara bergantian. Jangkauan transmisi dari perangkat 

IoT dalam jaringan mesh berkisar ± 9 meter hingga lebih dari 90 meter. Dikarenakan 

perangkat dalam jaringan mesh mampu mentransfer sinyal, maka jaringan tersebut 

dapat terhubung dengan ribuan sensor dalam sautu area yang luas, seperti kota, dan 

beroperasi dengan selaras . 

Protokol yang terdapat pada jaringan mesh diantaranya Z-Wave Alliance, 

Zigbee Alliance, dan Insteon, yang juga bekerja sama dengan vendor. Protokol- 

protokol tersebut tidak memiliki interoperabilitas, yang berarti protokol tersebut tidak 

dapat bekerja sama antar beberapa macam sistem, meskipun dapat dihubungkan 

melalui hubs. Zigbee merupakan protokol terbuka (open protocol). Zigbee 

menyediakan sertifikasi untuk memastikan standar pengaplikasian. Insteon dan Z- 

Wave merupakan protokol berpaten, sehingga standardisasi implementasinya lebih 

terjamin (Mulia Vinsen, 2019). 

 
2.7 Arduino Uno R3 

Arduino Uno R3 (Gambar 2.4) merupakan salah kit model baru mikrokontroler 

yang berbasis dengan ATmega328P. Arduino Uno terdapat 14 pin input/output 

digital, yang terbagi untuk 6 diantaranya dapat digunakan sebagai output PWM), 6 

input analog, resonator, header ICSP, dan tombol reset. Bagian-bagian tersebut 

menjadi komponen pendukung sebuah mikrontroler. Arduino merupakan sebuah 

platform yang menyediakan physical computing dan bersifat open source. Arduino 

bukan hanya sebagai alat pengembangan, tetapi terdapat kombinasi hardware, bahasa 

pemrograman dan Integrated Development Environment (IDE). IDE adalah salah satu 

perangkat lunak (software) yang berperan menulis kode program, meng-compile 

program menjadi kode biner dan upload kedalam memori mikrokontroler. 

 

Tabel 2. 3 Spesifikasi Arduino Uno 

Mikrokontroller Atmega328 

Operasi Tegangan 5 Volt 

Input Tegangan 7-12 Volt 

Pin I/O Digital 14 
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Pin Analog 6 

Aruc DC tiap pin I/O 50 mA 

Arus DC ketika 3.3 V 50 mA 

Memory Flash 32 KB 

SRAM 2 KB 

EEPROM 1 KB 

Kecepatan Clock 16 MHz 

 
 

 

Gambar 2. 4 Arduino Uno R3 

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

 
 

2.8 Modul Wifi ESP8266 

Modul Wifi ESP8266 adalah modul yang digunakan pada prototype ini dengan 

tipe ESP-01 dilengkapi kapasitas RAM 1 MB. Untuk mengkoneksikan modul ke 

internet harus disambungkan dengan jaringan wifi sekitar. Terdapat tiga mode yang 

bisa digunakan pada modul ESP8266 yaitu sebagai client yang terkoneksi ke jaringan 

AP, dapat memberikan accespoint atau seperti hotspot smartphone, dan dapat 

digunakan keduanya STA dan AP (io robotics.com, 2019). Modul ini diklasifikasikan 

sebagai System on Chip yang jarang membutuhkan mikrokontroler untuk mengontrol 

Input Output (I/O) yang biasa dilakukan oleh Arduino. Dalam kondisi jumlah GPIO 

yang terbatas ESP-01 dapat berperan sebagai mini komputer. Fitur dan spesifikasi 

ESP8266 antara lain : 

a. Tegangan input (Vin) 3.3 VDC 

b. Arus jatuh (current drop) kurang dari 10 µA 

c. 802.11 b/g/n 

d. Wi-Fi Direct (P2P), soft-AP 

http://www.arduino.cc/en/Products/Counterfeit
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e. Built-in TCP/IP protocol stack 

f. Built-in TR switch, LNA, power amplifier and matching network 

g. Built-in PLL, voltage regulator and power management components 

h. 802.11b mode + 19.5dBm output power 

i. Built-in temperature sensor dan Built-in low-power 32-bit CPU 

j. Support antenna diversity 

k. SDIO 2.0, SPI, UART 

l. STBC, 1×1 MIMO, 2×1 MIMO 

m. A-MPDU, A-MSDU aggregation and the 0.4 Within wake 

n. 2ms, connect and transfer data packets 

o. Standby power consumption of less than 1.0mW (DTIM3) 

p. Bisa dihubungkan dengan semua jenis mikrokontroler melalui pin TX-RX. 
 

 

 

 
 

 

 

Gambar 2. 5 Modul ESP8266 ESP-01 

Sumber: https://io-robotics.com/arduino-esp-8266-thingspeak/ 

 
2.9 Modul SD Card 

Modul SD card adalah modul yang berfungsi untuk melakukan pembacaan atau 

penulisan sebuah data pada microSD dengan modul antarmuka dalam protokol SPI( 

Serial Parallel Interface). Modul ini menggunakan tegangan input kerja 5 VDC yang 

berfungsi sebagai penghubung micro SD Card dalam menyimpan data hasil 

pengukuran. Modul ini bermanfaat bagi penggunaan aplikasi yang membutuhkan 

penyimpanan data dengan kapasitas besar seperti sistem absensi, sistem antrian, dan 

sistem aplikasi data logging lainnya. Berikut merupakan fitur dan spesifikasi dari 

modul SD Card : 

a. Mendukung pembacaan kartu memori SD Card biasa (<=2G) maupun 

SDHC card (high-speed card) (<=32G). 

https://io-robotics.com/arduino-esp-8266-thingspeak/
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b. Tegangan operasional dapat menggunakan tegangan 5 V atau 3.3 V. 

c. Arus operasional yang digunakan yaitu 80 mA (0.2~200 mA). 

d. Menggunakan antarmuka SPI (Serial Parallel Interface). 

e. Pada modul ini sudah terdapat empat lubang baut untuk pemasangan pada 

rangkaian lainnya. 

f. Terdiri dari enam pin yang digambarkan sesuai dengan Gambar 2.6 
 

 
Gambar 2. 6 Modul SD Card 

Sumber : https://indonesian.alibaba.com/product-detail/spi-micro-sd 

2.10 Sensor TDS 

Prinsip kerja sensor konduktivitas berdasarkan pada pengaliran arus ke dalam 

suatu zat cair dengan menggunakan dua  probe yang terbuat dari stainless yang 

dipisahkan oleh jarak 1 cm serta berfungsi dalam menghasilkan nilai suatu larutan 

(Zamora, 2015).  Spesifikasi dan fitur dari sensor TDS sebagai berikut : 

 

Tabel 2.4 Spesifikasi Papan Pemancar Sinyal 

Tegangan Input 3.3 -5.5 Volt 

Tegangan Output 0 – 2.3 Volt 

Arus Kerja 3 – 6 mA 

Rentang 

Pengukuran 

0 – 1200 ppm 

Akurasi 

Pengukuran 

± 10% FS (25 oC) 

Antarmuka PH2.o-3P 

Antarmuka 

Elektroda 

XH2.54-2P 

https://indonesian.alibaba.com/product-detail/spi-micro-sd
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Tabel 2. 5 Spesifikasi Probe TDS 

Jumlah probe 2 

Total Panjang 83 cm 

Antarmuka Koneksi XH2.54-2P 

Warna Hitam 

Lainnya Probe tahan air 

 
 

 

 

 
2.11 Buzzer 

Gambar 2. 7 Sensor TDS 

Sumber : https://www.dfrobot.com/product 

Buzzer merupakan komponen elektronika yang berfungsi sebagai pengubah 

getaran listrik menjadi getaran suara. Adapun prinsip kerjanya hampir mirip seperti 

speaker, yang mana buzzer terdiri dari kumparan yang dipasang pada diafragma, dan 

kumparan tersebut dialiri arus listrik sehingga menjadi elektromagnet (Christian, 

2013). Aplikasi dalam kehidupan sehari-hari digunakan sebagai perangkat peringatan 

bahaya. Spesifikasi dari buzzer seabagai berikut : 

 

Tabel 2.6 Spesifikasi Buzzer 

Tegangan kerja 4-8 Volt DC 

Arus Maksimal 30 mA 

Frekuensi 

Resonansi 

±300 Hz 

Kekuatan Suara 85 dB 

Suhu Kerja -20 – 70 oC 

http://www.dfrobot.com/product
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Gambar 2.8 Buzzer 

Sumber :https://id.rsdelivers.com/product/ 

 
2.12 Liqiud Crystal Display (LCD) 

Liquid Crystal Display (LCD) adalah komponen elektronika yang mampu 

menampilkan data dan memiliki antarmuka paralel. Liquid Cristal Display (LCD) 

merupakan salah satu jenis display elektronik yang dibuat dengan teknologi CMOS 

logic yang bekerja tanpa 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. 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. 

- Dilengkapi dengan back light. 

 
Tabel 2. 7 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. 8 LCD 16x2 

Sumber : http://www.arduino.web.id/2012/03/belajar-arduino-dan-lcd.html 

 
 

2.13 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 presisi waktu yang lebih 

tinggi. 

 

 
Gambar 2. 9 Modul RTC 

Sumber :https://sunupradana.info/tkr/2017/07/22/rtc-ds1302/ 

 
2.14 Karakteristik Pengukuran 

2.14.1 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. Semakin hasil pengukuran 

mendekati nilai sebenarnya, semakin tinggi akurasinya. 

http://www.arduino.web.id/2012/03/belajar-arduino-dan-lcd.html
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Akurasi = (1 − Bias+ 3σ) 100% ...................................................... (2.3) 
Xbenar 

 

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

(2.4) 
𝑛−1 

𝑥  = ⅀ 𝑥𝑖 
𝑛 

 

................................................................................................. (2.5) 

 : Standar deviasi 

xbenar : Nilai pengukuran standar 

xi : Nilai pengukuran 

x  : Nilai rata-tara pengukuran 

n : Jumlah data 

 
 

2.14.2 Bias 

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

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

pengukuran yang lebih kecil atau lebih besar dibandingkan nilai yang sebenarnya 

ataupun nilai hasil pengukuran menggunakan alat ukur standar. 

Bias =  x𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟 − x   ................................................................................... (2.6) 

 

2.14.3 Presisi 

Presisi adalah kedekatan dari nilai dua atau lebih pengukuran yang dilakukan 

pada titik ukur yang sama. Presisi menyatakan kekonsistenan alat ukur dalam 

memberikan hasil pengukuran yang saling mendekati atau bahkan sama persis pada 

pengukuran yang dilakukan secara berulang. 

Presisi = (1 − 3σ) 100% ................................................................. (2.7) 
X  

 
 
 
 

 

2.14.4 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 .................................................................................................... 
(2.8) 

ei 

K : Sensitivitas 
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eo : Output dari alat ukur 

ei : Input dari alat ukur 

 
2.14.5 Kesalahan 

Kesalahan atau error adalah perbedaan dari nilai hasil pengukuran dengan nilai 

yang sebenarnya. 

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 =  (3σ+Bias) 100% ................................................................ (2.9) 
Xbenar 

 
 

2.14.6 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. Semakin 

kecil nilai histerisis maka semakin baik pula hasil pengukuran yang didapat. 

Persamaan histerisis dalam skala penuh dirumuskan sebagai berikut : 

 

(
 Nilai Histerisis Terbesar 

) × 100% ..................................................... (2.10)
 

𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 𝑚𝑎𝑥−𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 𝑚𝑖𝑛 
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BAB III 

RANCANG BANGUN 

 
Pada Rancang Bangun ini, akan dibahas mengenai desain perancangan sebagai 

bentuk visual dari prototipe alat ukur nilai Total Dissolved Solids (TDS) pada sayuran 

hidroponik berbasis Internet of Things (IoT) dan SD Card. Klasifikasi desain 

perancangan yang dimaksud meliputi desain prototipe, konfigurasi alat dan rangkaian 

yang ada didalam prototipe. Selain itu juga terdapat pembahasan mengenai prosedur 

pengujian yang meliputi kalibrasi, pengenceran dan pengujian keseluruhan alat. 

 
3.1 Desain Prototipe 

 

Gambar 3. 1 Desain Prototipe Alat Ukur Nilai TDS 
 

Gambar 3.1. merupakan skema pemantauan nilai nutrisi pada tanaman 

hidroponik. Prototipe ini akan diletakkan didekat instalasi hidroponik dan 

menujulurkan probe tds ke pipa pengairan bagian atas. Pada pembuatan prototipe ini, 

nilai nutrisi yang sudah diberikan oleh petani sehingga dapat dilakukan pemantauan 

secara terus-menerus sesuai dengan kebutuhan. Pengujian alat ukur nutrisi 

berlangsung ditempat milik salah satu petani hidroponik di Bandung. Prototipe ini 

dapat bekerja dengan bantuan supply dari jala-jala listrik. Power supply yang 

digunakan berasal dari tegangan AC yang dirubah menjadi tegangan DC oleh adaptor 

dengan tegangan sebesar 9 V dan arus 1A, tegangan tersebut dapat menghidupkan 

arduino. Tegangan keluaran dari arduino ada dua yaitu 3,3 V dan 5 V yang masing- 

masing dipasang seri sesuai dengan kebutuhan input masing-masing komponen. 
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Selain itu power supply juga dapat menggunakan powerbank apabila tidak terdapat 

jala-jala listrik. Pada Gambar 3.2 prototipe tampak depan yang mana terdapat LCD 

sebagai indikator penampil data pengukuran, tombol swicth untuk mematikan atau 

menyalakan prototipe, tombol reset untuk memulai program awal dengan program 

yang sudah tersedia, port sebagai media penghubung antara probe dengan modul 

sensor TDS, adapun tampak atas terdapat lubang untuk memasukan kartu microSD 

sehingga dapat dilakukan akuisisi data secara offline dan juga dilengkapi dengan 

modul RTC agar pengambilan data dapat dilakukan secara real time. Tampak 

belakang terdapat lubang power supply dan lubang untuk USB socket untuk 

mengupload program apabila terjadi perubahan. 

 

Gambar 3. 2 Tampak Belakang Prototipe Alat Ukur Nilai TDS 
 

 

Gambar 3. 3 Rangkaian Modul dan Arduino Prototipe Alat Ukur Nilai TDS 
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Kecukupan nutrisi yang diukur merupakan jumlah total partikel dari semua 

cairan yang terlarut dalam air, bukan mengukur ppm setiap komposisi. Pada Gambar 

3.2 terlihat tampak bagian dalam prototipe yang terdiri dari modul RTC, modul SD 

Card yang menempel pada dinding sebelah kanan, mikrokontroller, jumper, modul 

sensor TDS, dan buzzer. Pada saat probe dimasukkan ke dalam cairan nutirisi, sensor 

akan langsung mendeteksi ion-ion yang terlarut, karena pada prinsipmya sensor TDS 

menggunakan metode konduktivitas sehingga semakin besar ion didalam larutan akan 

semakin kecil resistansinya, semakin besar arus yang lewat dan juga semakin besar 

nilai konduktivitasnya. Adapun sensor yang digunakan dilengkapi dengan adapter 

modul untuk mengkonversikan nilai tegangan menjadi nilai analog yang kemudian 

ditransmisikan ke arduino. 

Prototipe ini juga dilengkapi dengan modul wifi yang digunakan untuk 

pemantauan secara jarak jauh atau pengambilan data secara online. Modul ESP8266 

merupakan modul yang dapat terintegrasi dengan mikrokontroler dan terkoneksi ke 

wifi sehingga dapat membentuk koneksi TCP/IP, dimana dalam mengintegrasikan 

modul ini dibutuhkan jaringan hotspot dari ponsel atau wifi internal. Pada prototipe 

ini modul ESP8266 berfungsi untuk melakukan akuisisi data secara online, dengan 

demikian hasil pengukuran dapat dipantau secara real time melalui mobile phone yang 

terhubung ke internet dengan platform Blynk. Blynk merupakan platform yang 

sediakan dalam bentuk aplikasi dan dapat diakses secara gratis dengan fitur-fitur yang 

tersedia. 

Terdapat alternatif lain pengambilan data secara online, ada juga pengambilan 

data secara offline. Dimana data yang direkam oleh mikrokontroler dapat langsung 

diakuisisi data ke Modul SD Card. Akuisisi data dilakukan dengan memasukan 

memori ke dalam modul SD Card, sehingga dapat menyimpan dan membaca file 

dengan tipe dokumen (.txt). File tersebut berasal dari data mikrokontroler akan 

ditransmisikan melalui jalur MOSI dan MOSI. Untuk menghindari kesalahan dalam 

komunikasi kedua jalur maka dibutuhkan sinkronisasi menggunakan jalur Serial 

Clock (SCK). Hasil dari data yang sudah tersimpan dapat dipindahkan ke excel dengan 

menggunakan CSV sehingga data bisa diolah sesuai dengan kebutuhan. 

Dalam rancangan yang dibuat terdapat beberapa komponen indikator seperti 

buzzer yang dapat membantu proses pemantauan petani hidroponik. Buzzer yang 

dihubungkan dengan arduino dapat memberikan peringatan berupa bunyi apabila nilai 



29  

nutrisi yang diberikan kurang atau lebih dan akan berhenti berbunyi apabila sudah 

sesuai yang diinginkan. 

Data hasil pengukuran dapat diambil secara real time dengan menggunakan 

modul RTC. RTC merupakan sebuah modul yang dapat menampilkan hari, bulan, 

tahun dan jam. Modul ini ditempatkan didalam prototipe dan menyambungkan secara 

seri pin SDA, SCL. Terdapat lampu indikator RTC apabila sudah tersambung dengan 

sumber tegangan. 

Prinsip kerja dari prototipe ini dapat secara umum melalui gambar 3.2 
 

Gambar 3. 4 Desain Prototipe Alat Ukur Nilai TDS 
 

 
Gambar 3. 5 Diagram Blok Prototipe Alat Ukur Nilai TDS 

 

Pada gambar 3.3 menunjukan bahwa alur kerja sensor TDS bermula dari probe 

sensor yang diletakkan pada bahan uji akan mendeteksi ion-ion yang ada didalam 

cairan. Setelah mendekteksi sensor dengan keluaran tegangan akan ditransmisikan ke 

modul sensor untuk dilakukan pengkondisian sinyal dengan mengkonversi pembacaan 

tegangan ke nilai analog. Pada modul sensor juga terjadi penguatan sinyal analog yang 
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kemudian akan masuk ke mikrokontroler. Pada mikrokontroler input analog akan 

diubah lagi menjadi tegangan dan diolah berdasarkan perhitungan yang ada sehingga 

keluaran sensor TDS menunjukan nilai TDS yang diinginkan. Setelah itu, nilai 

pengukuran akan ditampilkan pada LCD sebagai indikator pengamatan secara jelas. 

 
3.2 Rangkaian Sensor TDS 

 
Sensor TDS yang digunakan pada prototipe ini adalah sensor TDS analog. 

Sensor ini memiliki modul yang dilengkapi dengan probe. Sensor TDS ini memiliki 

modul adapter yang dapat mengatur keluaran sensor menjadi digital atau analog sesuai 

dengan kebutuhan. Kemudian dilengkapi dengan probe agar yang berfungsi 

membantu sensing conductivity 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. 6 Rangkaian Sensor TDS 

 

3.3 Rangkaian Akuisisi Data 

3.3.1 Real Time Clock (RTC)  

 
Modul RTC digunakan pada prototipe ini berfungsi sebagai penunjukan waktu 

real yang dimulai dari hari, tanggal, bulan, tahun, jam, menit, dan detik. Input tegangan 

dari modul ini sebesar 5V dan antarmuka I2C (Serial data dan serial clock) serta 

membantu penunjukan waktu sebenarnya pada pengukuran yang kontinu. Beberapa 
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pin modul pada RTC yaitu Vcc, GND, SDA, dan SCL. Masing-masing pin terebut 

kemudian dihubugkan dengan arduino yaitu pin Vcc ke 5V, GND ke GND, pin CLK 

ke D6, pin SDA ke A4, serta pin SCL ke A5. 

 

 

 
 

 
Gambar 3. 7 Rangkaian Modul RTC 

 

3.3.2 Modul ESP8266 

 
Modul Wifi yang digunakan pada prototipe ini adalah modul ESP8266 dengan 

tipe ESP-01 dengan antarmuka SPI dan kapasitas RAM 1MB. Modul ini memiliki 

fungsi agar terhubung ke internet dengan membentuk sebuah koneksi TCP/IP 

sehingga dapat melakukan proses unggah dan unduh data hasil pengukuran di cloud. 

Selain itu, modul ini membutuhkan jaringan wifi/hotspot agar dapat melakukan proses 

unggah dan unduh ke cloud. Terdapat dua cara untuk menggunakan ESP-01 yaitu 

memanfaatkan SoC mikrokontroler yang ada pada ESP-01 dan menggunakan serial 

UART. Untuk menjalankan modul ESP-01 dapat menghubungkan ke pin arduino 

seperti pin VCC ke 3,3 V, pin EN ke pin 3,3 V, pin GND ke GND pin RX ke pin D2, 

pin TX ke pin D3. 
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Gambar 3. 8 Rangkaian Modul ESP8266 

3.3.3 SD Card 

 

Pada protitpe ini digunakan SD Card sebagai penyimpan data pengukuran 

secara offline. SD Card yang dipakai menggunakan modul interface berbasis SPI 

dengan akses memori tipe microSD. Kapasitas memori yang dipakai sebesar 2 GB. 

Tegangan input kerja untuk modul ini sebesar 5V. Terdapat 6 pin yang masing-masing 

disambungkan dengan pin arduino yaitu GND ke GND, VCC ke 5V, dan CS ke pin 

10, SCK ke pin 13, dan MOSI ke pin 11. 

 

 
Gambar 3. 9 Rangkaian Modul SD Card 
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3.4 Rangkaian Indikator 

3.4.1 Licuid Cristal Display (LCD) 

Pada prototipe ini digunakan salah satu indikator penunjukan yaitu LCD. 

Dalam penggunaanya LCD memerlukan pengendalian atau pengontrol dengan 

menggunakan serial sinkron dan protokol I2C. pengendalian LCD dapat dilakukan 

secara paralel baik jalur data ataupun kontrolnya. Namun, jalur paralel membutuhkan 

banyak pin, setidaknya 7 pin untuk menghidupkan sebuah LCD. Hal tersebut dapat 

dilakukan dengan menghemat pin arduino, sehingga digunakanlah I2C converter yang 

hanya membutuhkan 4 pin saja. Pada papan arduino, pin I2C akan disambungkan 

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

 

 
Gambar 3. 10 Rangkaian Licuid Cristal Display (LCD) 

 

3.4.2 Buzzer 

 
Pada prototipe ini digunakan sebuah buzzer yang dihubungkan dengan 

mikrokontroler. Buzzer memiliki fungsi sebagai notifikasi berupa suara dari terjadinya 

suatu alat. Cara kerja buzzer adalah mengubah getaran listrik menjadi getaran suara. 

Terdapat dua kaki buzzer yaitu kaki positif yang dihubungkan ke pin D4 

mikrokontroler dan kaki negatif dihubungkan dengan pin GND. 
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Gambar 3. 11 Rangkaian Buzzer 

 

3.5 Prosedur Pengujian 

3.5.1 Prosedur Pengenceran Larutan Standar Konduktivitas 

 
Proses pengenceran larutan standar konduktivitas dilakukan untuk 

mendapatkan beberapa titik sampel yang akan digunakan sebagai media kalibrasi 

sensor TDS. Larutan standar yang digunakan sebanyak 200 ml yang merupakan 

produk suatu laboratorium dengan merk Maxlab yang sudah dikalibrasi dan 

dinyatakan memiliki nilai konduktivitas sebesar 5446µS/cm. Prosedur pengenceran 

larutan standar tersebut adalah sebagai berikut : 

 

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

100 ml, gelas ukur 50 ml, corong, tissue, dan wadah disiapkan. 

2. Titik uji sampel yang akan digunakan ditentukan menggunakan 

perhitungan pengenceran larutan pada larutan standar 

konduktivitas. 

3. Larutan standar konduktivitas diambil sesuai jumlah dalam 

perhitungan pengenceran larutan menggunakan pipet ukur lalu 

dimasukkan ke dalam labu ukur. 

4. Aquades dimasukkan hingga mencapai garis meniscus nilai 100 ml 

pada labu ukur. 

5. Permukaan di sekitar labu ukur dibersihkan menggunakan tissue 

agar cairan yang terdapat di dalam labu ukur tepat 100 ml. 
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6. Labu ukur ditutup dan diaduk agar larutan dapat tercampur dengan 

rata. 

7. Larutan dipindahkan ke dalam wadah yang telah disediakan dan 

ditutup dengan rapat agar tidak terkontaminasi dan mempengaruhi 

nilai konduktivitas larutan. 

 
3.5.2 Prosedur Pengujian Kalibrasi Sensor TDS Alat Ukur Nutrisi 

 

Pengujian kalibrasi alat ukur ini dilakukan untuk mengetahui nilai 

konduktivitas pada standar larutan yang telah dibuat. Dengan mengetahui nilai 

konduktivitas (mikroSiemens) pada larutan maka akan diketahui pula nilai padatan 

terlarut (ppm) larutan tersebut melalui konversi yang digunakan. Kalibrasi dilakukan 

untuk membandingkan hasil pengukuran alat ukur uji dengan larutan standar yang 

dibuat. Prinsipnya yaitu dengan membandingkan nilai tegangan keluaran sensor 

terhadap konduktivitas larutan standar untuk mendapatkan kurva kalibrasi yang dapat 

dimasukkan ke dalam program Arduino. Proses kalibrasinya adalah sebagai berikut : 

 

1. Prototipe alat ukur nutrisi hidroponik, sensor TDS, aquades dan larutan 

standar konduktivitas disiapkan. 

2. Kabel USB pada Arduino dihubungkan dengan computer. 

3. Pada komputer, software Arduino dibuka lalu program diupload. 

4. Sensor TDS diletakkan pada larutan standar yang telah disiapkan. 

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

ditampilkan pada serial monitor beserta parameter lain yang 

dibutuhkan. Dilanjutkan ke titik larutan standar yang telah dibuat 

lainnya. 

6. Pembacaan keluaran sensor dilakukan kembali dengan urutan yang 

terbalik untuk mendapatkan grafik histerisis melalui selisih pengukaran 

naik dan turun. 

7. Data diplot ke dalam bentuk grafik dimana sumbu x menyatakan nilai 

konduktivitas dan sumbu y menyatakan nilai tegangan keluaran sensor 

(Volt), sehingga didapatkan hubungan persamaan garis untuk mencari 

karakterisrik pengukurannya. 
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Prosedur kalibrasi sensor TDS tersebut dapat diringkas dan ditunjukkan pada 

flowchart gambar di bawah. 

 

 
Gambar 3. 12 Flowchart Prosedur Kalibrasi Sensor TDS 
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3.5.3 Prosedur Pengujian Keseluruhan Alat Ukur Nilai TDS 

Pengujian keseluruhan alat nutrisi hidroponik dilakukan di instalasi hidroponik 

sebagai alat pemantauan secara internal untuk petani pada jalur pengairan pupuk 

ABmix yang dialirkan pada pipa. Prototipe alat ukur akan diletakkan didekat instalasi 

hidroponik dan terdapat sumber daya listrik. Adapun prosedur pengujiannya adalah 

sebagai berikut : 

1. Sensor TDS dihubungkan ke konektor prototipe alat ukur nutrisi. 

2. Sensor TDS dimasukkan kedalam tangka penampungan nutrisi. 

3. Adaptor dihubungkan ke jala-jala listrik dan tekan tombol switch ON. 

4. Program akan diupload untuk membuat file baru pada SD Card melalui 

kabel USB. 

5. Terdapat tombol reset apabila ingin mengupload ulang sebuah data. 

6. Prototipe alat ukur nutrisi siap digunakan. 

Pemgrograman yang dipakai untuk menjalankan prototipe alat ini adalah 

Bahasa pemrograman dasar C, C++. Algoritma pemrograman yang disusun terdiri dari 

bagian deklarasi variabel, bagian setup, bagian void loop, dan beberapa fungsi lainnya. 

Flowchart keseluruhan algoritma dapat dilihat Gambar 3.13 program diupload ke 

perangkat, kemudian akan melakukan inisialisasi variabel seperti tegangan, wifi, dll. 

Terdapat beberapa pengunaan variabel bebas yang mana dapat menyesuaikan fungsi 

progam dan logic. Inisialisasi program melakukan pengecekan sintaks untuk 

mengetahui program tidak terjadi error. Selanjutnya masuk ke program void setup 

dengan melakukan pengaturan baudrate untuk menampilkan hasil keseluruhan 

program, baudrate diatur pada 115200 menyesuaikan dengan kecepatan transfer daya 

ESP8266 yang bekerja pada baudrate 115200. Pada pembacaan sensor, kecepatan data 

transfer pada buadrate 115200 masih dalam kategori aman, karena apabila baudrate 

yang diatur semakin tinggi nilainya maka akan semakin rentan pada proses 

sinkronisasi data. Setelah itu masuk pada program void loop yang mana akan 

dilakukan proses inisialisasi tegangan menjadi nol terlebih dahulu. Inisialisasi 

tegangan manjadi nol bertujuan agar pembacaan tegangann dari sensor akurat dan 

menghindari offset atau bias. Nilai analog akan dikonversi menjadi nilai tegangan. 

Dari nilai tengan dikonversi menjadi nilai ppm. Hasil pembacaan alat ukur dalam 

bentuk float diakuisi data ke Blynk serta dapat disimpan SD Card. Selain itu juga 

ditampilkan ke LCD, program akan kembali ke awal dan memulai proses inisialisasi 

setelah semua program selesai. 
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Gambar 3. 13 Flowchart Keseluruhan Algoritma Prototipe Alat Ukur Nilai TDS 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
 

Pada bab ini akan dibahas mengenai pengambilan data seperti pengenceran 

larutan, kalibrasi alat ukur, serta pengujian alat ukur dilapangan. Hasil dari 

pengambilan data tersebut akan dipaparkan secara runtut mengenai alat ukur nilai 

TDS. 

 

4.1. Hasil Pengenceran Larutan Standar Konduktivitas 

 

Larutan standar konduktivitas dengan nilai 5446µS/cm diencerkan dengan 

aquades menggunakan rumus pengenceran yang telah disebutkan pada subbab 2.4 

Berdasarkan rumus pengenceran tersebut, dapat diketahui berapa volume aquades 

yang digunakan untuk mendapatkan 100 ml larutan dengan nilai konduktivitas yang 

diinginkan. Adapun nilai konduktivitas yang ingin didapatkan yaitu sebesar 400 

µS/cm, 800 µS/cm, 1200 µS/cm, 1600 µS/cm, dan 2000 µS/cm. 

Untuk mendapatkan larutan standar baru dengan nilai konduktivitas sebesar 

400 µS/cm, dibutuhkan volume larutan standar konduktivitas 5446 µS/cm sebesar : 

5446 µS/cm × V400 = 400 µS/cm × 100 ml 

V400 = 
400 µS/cm × 100 ml 

5446 µS/cm 
 

V400 = 7,35 ml 

 
Untuk mendapatkan larutan standar baru dengan nilai konduktivitas sebesar 

800 µS/cm, dibutuhkan volume larutan standar konduktivitas 5446 µS/cm sebesar : 

5446 µS/cm× V800 = 800 µS/cm× 100 ml 

V800 = 
800 µS/cm × 100 ml 

5446 µS/cm 
 

V800 = 14,7 ml 

 
Untuk mendapatkan larutan standar baru dengan nilai konduktivitas sebesar 

1200 µS/cm, dibutuhkan volume larutan standar konduktivitas 5446 µS/cm sebesar : 

5446 µS/cm× V1200 = 1200 µS/cm× 100 ml 
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V1200 = 
1200 µS/cm× 100 ml 

5446 µS/cm 
 

V1200 = 22 ml 

 
Untuk mendapatkan larutan standar baru dengan nilai konduktivitas sebesar 

1600 µS/cm, dibutuhkan volume larutan standar konduktivitas 5446 µS/cm sebesar : 

5446µS/cm× V1600 = 1600 µS/cm× 100 ml 

V1600 = 
1600 µS/cm × 100 ml 

5446µS/cm 
 

V1600 = 29,4 ml 

 
Untuk mendapatkan larutan standar baru dengan nilai konduktivitas sebesar 

2000 µS/cm, dibutuhkan volume larutan standar konduktivitas 5446 µS/cm sebesar : 

5446µS/cm× V2000 = 2000 µS/cm× 100 ml 

V2000 = 
2000 µS/cm × 100 ml 

5446µS/cm 
 

V2000 = 36,7 ml 

 
Setelah mendapatkan jumlah volume larutan standar 5446 µS/cm yang 

dibutuhkan untuk melakukan pengenceran agar mendapatkan larutan dengan nilai 

konduktivitas yang diinginkan, maka dapat ditentukan juga volume aquades yang 

digunakan dalam pengenceran tersebut. Dalam pembuatan larutan baru dengan nilai 

konduktivitas yang diinginkan, volume larutan tersebut adalah 100 ml. Dengan begitu, 

volume aquades yang dibutuhkan dapat dihitung dengan cara 100 ml – volume larutan 

standar 5446 µS/cm yang telah ditentukan untuk setiap larutan baru yang akan 

dihasilkan. Hasil perhitungan dirangkum pada tabel 4.1 

Tabel 4. 1 Hasil Perhitungan Pengenceran Larutan Standar Konduktivitas (µS/cm) 
 

Larutan standar 

konduktivitas hasil 

pengenceran dalam 100 ml 

(M2) 

Volume larutan standar 

konduktivitas 5446µS/cm 

(V1) 

Volume aquades 

(V2) 

400 µS/cm 7,35 ml 92,65 ml 

800 µS/cm 14,7 ml 85,3 ml 

1200 µS/cm 22 ml 78 ml 

1600 µS/cm 29,4 ml 70,6 ml 

2000 µS/cm 36,7 ml 63,3 ml 



41  

 

4.2. Hasil Pengujian Kalibrasi Alat Ukur Nilai TDS 

 

Pada pengujian kalibrasi alat ukur TDS, dilakukan pengambilan data di 5 titik 

konduktivitas dalam rentang 400 – 2000 µS/cm. Pengujian dilakukan dengan cara 

pengukuran naik dan turun. Pengambilan data dilakukan sebanyak 30 kali dan 

dicantumkan pada Lampiran. Data kemudian dirata-rata dan dirangkum pada Tabel 

Tabel 4. 2 Nilai Keluaran Tegangan Sensor TDS 
 

Input Standar 

Konduktivitas (uS/cm) n 

Output Rata-Rata 
 

Naik (mV) Turun (mV) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setelah mendapatkan data pengukuran konduktivitas pada 5 titik ukur yang 

ditentukan, data kemudian dapat diolah untuk mendapatkan karakteristik dari alat 

ukur. Karakteristik tersebut antara lain akurasi, presisis, bias, error, sensitivitas, 

linearitas, dan histerisis. Untuk mendapatkan karakteristik tersebut, pengujian 

seharusnya berfokus pada input dan output sensor sebagai komponen utama pada 

prototipe untuk melakukan pengukuran. Namun, berdasarkan datasheet sensor yang 

ada, tidak terdapat penjelasan mengenai persamaan regresi yang dijadikan acuan 

dalam perubahan input standar konduktivitas menjadi output tegangan yang akan 

dikirimkan ke mikrokontoler. Persamaan regresi tersebut tentunya dibutuhkan untuk 

melihat apakah perubahan nilai input yang berupa konduktivitas menjadi output yang 

berupa tegangan sudah memenuhi karakteristik pengukuran yang baik atau tidak. 

Oleh karena itu, perbandingan antara input dan output pada sensor TDS 

dilakukan untuk mendapatkan karakteristik berupa linearitas dan sensitivitas. 

Sedangkan untuk karakteristik yang lain akan dijelaskan pada perbandingan nilai 

standar konduktivitas dengan hasil pembacaan konduktivitas pada alat ukur. Adapun 

hubungan antara nilai masukan konduktivitas dengan tegangan keluaran dapat dilihat 

pada Tabel 4.1 dan 4.2. 

µS/cm ppm  

400 200 30 580,39 579,10 

800 400 30 1174,54 1178,71 

1200 600 30 1602,24 1621,09 

1600 800 30 1994,84 1977,74 

2000 1000 30 2225,88 2221,68 
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Gambar 4. 1 Grafik Tegangan terhadap Larutan Konduktivitas Standar 

pada Pengukuran Naik 
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Gambar 4. 2 Grafik Tegangan terhadap Larutan Konduktivitas Standar 

pada Pengukuran Turun 

Pada kedua gambar diatas persamaan yang digunakan untuk merumuskan 

hubungan input standar konduktivitas dan tegangan keluaran adalah persamaan 

polinomial orde tiga. Persamaan polinomial orde tiga dianggap menyatakan hubungan 

input konduktivitas dan output tegangan dikarenakan bentuk persamaan tersebut 

digunakan pada mikrokontroler untuk mengubah kembali tegangan yang didapat dari 

sensor 

Pada Gambar 4.1 yang merupakan grafik pengukuran naik, nilai tegangan akan 

semakin besar pada input standar konduktivitas yang semakin besar. Begitu juga pada 

Gambar 4.2 yang merupakan grafik pengukuran turun, nilai tegangan akan semakin 

kecil pada input standar konduktivitas yang semakin kecil. Kedua gambar grafik 

tersebut memiliki nilai linearitas (R2) mendekati 1 yaitu 0,9991 pada pengukuran naik 

dan 0,9998 pada pengukuran turun. Berdasarkan nilai linearitas (R2) kedua 

pengukuran yang cukup baik yakni mendekati 1, sensor dapat memberikan nilai 
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tegangan keluaran yang sebanding dengan nilai masukan berupa konduktivitas yang 

terdapat pada larutan baik dalam pengukuran naik maupun pengukuran turun. 

Untuk nilai sensitivitas dapat dilihat melalui persamaan yang terdapat pada 

kedua grafik. Berdasarkan kedua persamaan tersebut, nilai sensitivitas pada kedua 

pengukuran sangat kecil. Pada pengukuran naik, nilai sensitivitasnya yaitu 0,0007 

sedangkan pada pengukuran turun yaitu 0,0008. Hal tersebut menunjukkan sensitivitas 

pada kedua pengukuran sangat baik karena nilainya yang sangat kecil (<1). 

Selanjutnya dilakukan pengujian dengan membandingkan hasil pengukuran 

dengan larutan standar konduktivitas yang diukur. Adapun output yang didapat dari 

sensor dikirim ke mikrokontroler untuk selanjutnya dikalkulasi melalui persamaan 

yang ada di source code. Persamaan tersebut yaitu y = 133,42 x3 + 255,86 x2 + 857,39x 

yang merupakan persamaan polinomial orde tiga dimana x merupakan tegangan yang 

didapat dari pengukuran sensor dan y adalah nilai Pada kedua gambar diatas 

persamaan yang digunakan untuk merumuskan hubungan input standar konduktivitas 

dan tegangan keluaran adalah persamaan polinomial orde tiga. Persamaan polinomial 

orde tiga dianggap menyatakan hubungan input konduktivitas dan output tegangan 

dikarenakan bentuk persamaan tersebut digunakan pada mikrokontroler untuk 

mengubah kembali tegangan yang didapat dari sensor hasil pembacaan alat ukur. Data 

kemudian diolah untuk mendapat karakteristik yang lainnya dan dirangkum pada tabel 

berikut. 

 

Tabel 4. 3 Karakteristik Sensor TDS Pengkuran Naik 
 

Titik Uji Hasil 

Pengukuran 

Bias Standar 

Deviasi 

Akurasi 

(%) 

Error 

(%) 

Presisi 

(%) 
µS/cm ppm µS/cm ppm µS/cm ppm µS/cm ppm    

400 200 437,54 218,77 -37,54 -18,77 2,71 1,36 90,62 9,38 98,14 

800 400 870,27 435,14 -70,27 -35,135 8,71 4,36 91,22 8,78 97,00 

1200 600 1265,72 632,86 -65,72 -32,86 5,62 2,81 94,52 5,48 98,67 

1600 800 1751,35 875,68 -151,35 -75,68 13,19 6,60 90,54 9,46 97,74 

2000 1000 2112,15 1056,08 -112,15 -56,08 2,87 1,44 94,39 5,61 99,59 

 Rata-Rata  -87,41 -43,70 6,62 3,31 92,26 46,13 98,23 
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Tabel 4. 4 Karakteristik Sensor TDS Pengukuran Turun 
 

Titik Uji Hasil Pengukuran Bias 
Standar 

Deviasi 
Akurasi 

(%) 

Error 

(%) 

Presisi 

(%) 
µS/cm ppm µS/cm ppm µS/cm ppm µS/cm ppm 

400 200 436,64 218,32 -36,64 -18,32 2,93 1,47 90,84 9,16 98,00 

800 400 873,60 436.80 -73,60 -36,80 2,02 1,01 90,80 9,20 99,31 

1200 600 1285,90 642.95 -85,90 -42,95 0,00 0,00 92,84 7,16 100 

1600 800 1728,10 864.05 -128,10 -64,05 2,99 1,50 92,06 7,94 99,48 

2000 1000 2105,00 1052.50 -105,00 -52,50 0,00 0,00 94,75 5,25 100 
 Rata-Rata  -85,85 -42,92 1,59 0,79 92,26 7,74 99,36 

 

 

 
Tabel 4. 5 Error Keseluruhan dan Histerisis Output 

 

Titik Uji 
 

Error Keseluruhan 

(%) 

Histerisis Output 

(µS/cm) ppm (µS/cm) ppm 

400 200 -9,27 0,90 0,45 

800 400 -8,99 3,33 1,67 

1200 600 -6,32 20,16 10,08 

1600 800 -8,70 23,25 11,63 

2000 1000 -5,43 7,15 3,58 

 
Data pada tabel-tabel diatas menunjukkan hasil pengukuran naik dan turun 

konduktivitas pada prototipe alat ukur nilai TDS. Pada kedua pengukuran yang 

dilakukan, penunjukan hasil pengukuran memberikan bias yang bernilai negatif. Data 

nilai bias pada kedua pengukuran dapat dilihat pada Tabel 4.4 dan 4.5. Hal tersebut 

menunjukkan kecenderungan pembacaan konduktivitas pada alat ukur yang bernilai 

lebih besar dibandingkan nilai larutan standar konduktivitas yang diukur. Pada 

pengukuran naik bias terbesar berada pada titik uji 1600 µS/cm dengan bias sebesar - 

151,35 µS/cm atau -75,68 ppm dan bias terkecil pada titik uji 400 µS/cm dengan bias 

sebesar -37,54 µS/cm atau -18,77 ppm serta rata-rata bias sebesar -87,41 µS/cm atau 

-43,70 ppm. Untuk pengukuran turun, bias terbesar dan terkecil juga berada pada titik 

uji yang sama yakni 1600 µS/cm dan 400 µS/cm dengan bias sebesar -128,10 µS/cm 

atau -64,05 ppm dan -36,64 µS/cm atau -18,32 ppm serta rata-rata bias sebesar -85,85 

µS/cm atau -42,92 ppm. 
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Berdasarkan nilai bias yang didapat, dilakukan pengukuran untuk mendapatkan 

nilai error pembacaan hasil pengukuran pada alat ukur. Nilai error dihitung 

menggunakan rumus yang terdapat pada subbab 2.14.5 sebelumnya. Berdasarkan 

perhitungan yang dilakukan didapatkan nilai error pada setiap titik uji yang 

diunjukkan pada Tabel 4.4 dan 4.5. Pada pengukuran naik nilai error berada pada 

rentang 5,48 – 9,46 %, dimana error terkecil berada pada titik uji 1200 µS/cm atau 

600 ppm dan error terbesar berada pada titik uji 1600 µS/cm atau 800 ppm. Sedangkan 

pada pengukuran turun berada pada rentang error 5,25 – 9,20 %, dimana error terkecil 

pada titik uji 2000 µS/cm atau 1000 ppm dan error terbesar berada pada titik uji 800 

µS/cm atau 400 ppm. Sedangkan untuk error keseluruhan yang merupakan rata-rata 

dari error pengukuran naik dan pengukuran turun dapat dilihat pada Tabel 4.6. 

Berdasarkan hasil pengamatan, error disebabkan oleh dua hal. Yang pertama adalah 

kemampuan dari alat itu sendiri atau kesalahan sistematik dan yang kedua adalah 

kondisi larutan standar konduktivitas yang digunakan. Error yang berasal dari alat 

atau kesalahan sistematik merupakan sesuatu hal yang berada diluar kemampuan 

penulis. Sedangkan error yang kedua disebabkan larutan standar yang belum terlarut 

secara merata dalam setiap bagiannya. Pada proses pengenceran, secara kasat mata 

penulis telah mengondisikan agar larutan terlarut dengan baik dan tidak memiliki 

endapan. Hal itu dibuktikan melalui foto pengujian yang terdapat pada bagian 

Lampiran 2 yang menunjukkan tidak terdapat endapan pada seluruh larutan standar 

atau titik uji pengukuran. Pengukuran juga dilakukan pada bagian tengah larutan 

dimana tidak menyentuh bagian dasar atau samping untuk menghindari probe 

mengukur bagian larutan yang kemungkinan besar terdapat endapan namun tidak 

dapat terlihat oleh mata atau berukuran sangat kecil. Selain tidak terdapat endapan, hal 

tersebut juga dapat dibuktikan melalui data hasil pengukuran dimana jika probe 

digerakkan ke bagian yang lain sedikit saja akan memberikan hasil pembacaan 

konduktivitas yang berbeda pula. 

Dari hasil perhitungan error sebelumnya, dapat juga diketahui karakteristik 

pengukuran yang lainnya yaitu akurasi. Akurasi didapat dari perhitungan 100% - error 

atau dapat juga menggunakan rumus pada subbab 2.14.1. Data hasil perhitungan 

akurasi dapat dilihat pada tabel 4.4 dan 4.5. Pada pengukuran naik akurasi tertinggi 

berada pada titik uji 1200 µS/cm atau 600 ppm dan nilai akurasi terendah berada pada 

titik uji 1600 µS/cm atau 800 ppm. Sedangkan pada pengukuran turun akurasi tertinggi 

berada pada titik uji 2000 µS/cm atau 1000 ppm dan nilai akurasi terendah berada pada 
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titik uji 800 µS/cm atau 400 ppm. Nilai akurasi akan berbanding terbalik dengan nilai 

error. Oleh karena itu, titik uji yang memiliki nilai error tertinggi akan memiliki nilai 

akurasi terendah, dan titik uji yang memiliki error terendah akan memiliki nilai 

akurasi tertinggi. Adapun rata-rata akurasi pada pengukuran naik dan pengukuran 

turun memiliki nilai yang sama  yaitu sebesar 92,26%. 

Karakterisik pengukuran selanjutnya adalah presisi. Presisi merupakan 

kedekatan dari dua nilai atau lebih pada titik ukur yang sama. Pada sensor berjenis 

analog yang digunakan, data hasil pengukuran sensor untuk menentukan 

kepresisiannya tidak dapat langsung diambil setelah sensor diletakkan dalam larutan 

standar konduktivitas. Hal itu dikarenakan sensor berjenis analog yang membutuhkan 

waktu untuk mendapatkan nilai pengukuran sesuai titik uji. Oleh karena itu, pada 

pengujian yang dilakukan diberikan rentang waktu selama 30 detik hingga alat ukur 

tidak menunjukan perubahan yang signifikan. Kemudian, dilakukan pengambilan data 

sesuai dengan yang telah dijelaskan di prosedur pengujian. Rumus perhitungan nilai 

presisi dapat dilihat pada subab 2.14.3 ,dimana salah satu variabel yang dibutuhkan 

dalam menentukan nilai preisisi adalah standar deviasi. Data hasil perhitungan standar 

deviasi dan presisi dapat dilihat pada tabel 4.4 dan 4.5. Pada pengukuran naik nilai 

presisi tertinggi berada pada titik uji 2000 µS/cm atau 1000 ppm dan nilai presisi 

terendah berada pada titik uji 800 µS/cm atau 400 ppm. Sedangkan pada pengukuran 

turun nilai presisi tertinggi berada pada titik uji 2000 µS/cm atau 1000 ppm dan 1200 

µS/cm atau 600 ppm dan nilai presisi terendah berada pada titik uji 400 µS/cm atau 

200 ppm. Untuk nilai presisi yang semakin tinggi perbedaan nilai ukur pada titik yang 

sama semakin tidak ada. Sedangkan untuk nilai presisi yang semakin rendah 

perbedaan nilai ukur semakin jauh pada titik yang sama. Rata-rata presisi dari 

pengukuran naik yaitu sebesar 98,23% dan pengukuran turun sebesar 99,36%. Hal itu 

menunjukan presisi dari pengukuran naik dan turun sudah sangat baik. 

Karakteristik berikutnya yaitu histerisis. Pengukuran dalam dua kondisi yakni 

pengukuran naik dan turun dilakukan untuk mendapatkan nilai histerisis pada alat 

ukur. Histerisis adalah salah satu karakteristik dalam pengukuran yang menunjukkan 

penyimpangan yang timbul apabila pengukuran dilakukan pada titik uji yang sama 

namun dari arah yang berlawanan. Untuk penjelasan dan rumus histerisis dapat dilihat 

pada subbab 2.14.6. Data hasil perhitungan histerisis dapat dilihat dalam Tabel 4.6. 

Berdasarkan hasil perhitungan yang didapat, histerisis terkecil berada pada titik uji 

400 µS/cm atau 200 ppm dengan nilai histerisis pada skala penuh sebesar 0,05% dan 
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histerisis terbesar berada pada titik uji 1600 µS/cm atau 800 ppm dengan nilai 1,38 %. 

Pada pengukuran turun nilai histersisi terkecil berada di titik uji 400 µS/cm atau 200 

ppm sebesar 0,05% dan histerisis terbesar di titik 1600 µS/cm atau 800 ppm sebesar 

1,39%. Dari seluruh nilai histerisis diketahui bahwa pada kedua pengukuran tidak 

menunjukkan nilai yang berbeda jauh pada setiap titik uji atau hampir sama. Grafik 

histerisis pengukuran naik dan turun dapat dilihat pada Gambar 4.3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4. 3 Grafik Histerisis Pengukuran Larutan Standar Konduktivitas 

 
4.3. Hasil Pengujian Lapangan Prototipe Alat Ukur Nilai TDS 

4.3.1. Data Pengujian Lapangan 

Pada pengujian lapangan, proses pengambilan data dilakukan di kebun 

hidroponik X yang terletak di Bandung. Dalam setiap jenis tanaman hidroponik 

dilakukan pengukuran di dua tangki instalasi hidroponik. Proses pengambilan data 

dilakukan sebanyak 30 kali pada setiap titik ukur dan didapatkan hasil berupa nilai 

ppm yang telah dikonversi dari nilai konduktivitas yang diukur. Data lalu diolah dan 

dihitung nilai rata-rata untuk mewakili nilai larutan hidroponik pada setiap tangka. 

Hasil rata-rata tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.6. 

Tabel 4.6 Hasil Pembacaan Nilai Nutrisi Pada Sayuran Hidroponik 

Jenis Tanaman n   Hasil Pembacaan Nutrisi Larutan (ppm)  
  Tangki 1 Tangki 2 

Selada 30 1006,27 1053,16 

Kangkung 30 1230,75 1216,45 

Pakcoy 30 824,27 1058,89 
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Pengukuran dilakukan di tangki dengan posisi probe berada di tengah-tengah 

dan tidak menyentuh bagian dasar atau samping tangki. Hal itu untuk mencegah 

terukurnya endapan atau zat organik maupun anorganik yang dapat mempengaruhi 

nilai pengukuran. Hasil pengukuran kemudian disesuaikan dengan tabel kecukupan 

nutrisi sesuai jenis sayuran untuk mengetahui apakah nutrisi pada larutan hidroponik 

sudah sesuai atau tidak. Berdasarkan penjelasan pada subbab 2.1, terdapat beberapa 

versi mengenai tabel kecukupan nutrisi hidroponik yang digunakan oleh para petani 

hidroponik. Namun berdasarkan info dari petani, tabel kecukupan yang digunakan 

sama dengan yang telah disebutkan pada bagian tinjauan pustaka yaitu yang 

dikeluaran Hidroagro. Oleh karena itu, hasil pengukuran dapat dibandingkan langsung 

dan diketahui besar penyimpangan nilai TDS larutan pada tangki. 

Pada tanaman selada, rata-rata nilai TDS larutan hidroponik pada kedua tangki 

adalah 1006,27 dan 1053,16 ppm. Berdasarkan tabel kecukupan nutrisi, untuk jenis 

sayuran selada nutrisi yang dibutuhkan berada pada rentang 750-800 ppm. Dengan 

begitu, nutrisi yang terdapat pada tangki berada diatas rentang kecukupan nutrisi yang 

seharusnya. 

Selanjutnya pada tanaman kangkung, hasil pengukuran yang didapatkan adalah 

1230,75 dan 1216,45 ppm. Bila dibandingkan dengan rentang kecukupan nutrisi 

kangkung yakni 1100 - 1200 ppm, kandungan nutrisi yang terdapat pada larutan 

hidroponik juga berada diatas rentang kecukupan nutrisi yang seharusnya. 

Tanaman yang berikutnya adalah pakcoy dengan rata-rata hasil pengukuran 

pada tangki 1 dan 2 sebesar 824,27 ppm. Bila dibandingkan dengan rentang kecukupan 

nutrisi tanaman pakcoy yakni 1000-1200, terdapat dua kondisi pada masing-masing 

tangka. Pada tangki 1 kandungan nutrisi berada dibawah rentang yang seharusnya 

sedangkan pada tangki 2 kandungan nutrisi berada dalam rentang kecukupan nutrisi. 

Berdasarkan pemaparan petani, kecukupan nutrisi tanaman hidroponik sudah 

disesuaikan dengan tabel kecukupan nutrisi menggunakan alat ukur TDS Meter. Oleh 

karena itu, dilakukan juga pengujian terhadap alat ukur yang dimiliki petani dengan 

menggunakan larutan standar konduktivitas serta dalam prosedur yang sama. Larutan 

konduktivitas tersebut memiliki nilai yang sama dengan yang digunakan dalam 

kalibrasi alat ukur. Hasil kalibrasi TDS Meter dapat dilihat pada bagian Lampiran 2. 

Dari hasil kalibrasi yang dilakukan, alat ukur TDS Meter yang dimiliki petani 

memiliki rata-rata error sebesar 14,06% dengan kecenderungan pembacaan nilai 
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konduktivitas yang lebih kecil dibandingkan nilai larutan standar Hasil error dan 

kecenderungan pembacaan TDS Meter tersebut menjadi faktor penyebab jumlah 

nutrisi pada sebagian besar tangki memiliki nilai nutrisi lebih besar dari rentang 

kecukupan nutrisi yang seharusnya. Untuk nilai nutrisi pada tangki yang lebih kecil 

dan berada pada rentang kecukupan nutrisi dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak 

diketahui. Terdapat beberapa dampak terhadap tanaman apabila nutrisi belum 

tercukupi. 

4.3.2. Hasil Pengiriman Data ke Blynk dan Pembacaan SD Card 

Prototipe alat ukur nilai TDS pada tanaman hidroponik ini terdapat 3 indikator 

penampil data hasil pengujian yaitu LCD, Buzzer, Blynk. Data dari mikrokontroler 

ditampilkan di LCD yang berupa nilai tegangan (V), Konduktivitas (µS/cm), 

TDS(ppm). Penunjukan hasil pengukuran membutuhkan beberapa saat untuk 

mendapat nilai yang sebenarnya. Adapun indikator buzzer befungsi untuk memberikan 

sebuah peringatan berupa bunyi. Mode peringatan tersebut akan berbunyi ketika nilai 

nutrisi sudah masuk dalam rentang tabel hidroponik. Selain itu indikator yang dipakai 

pada prototipe ini adalah penampilan dengan menggunakan sebuah platform bernama 

Blynk yang dapat diakses melalui smartphone. Tampilan data tersebut berasal dari 

sensor yang diolah oleh mikrokontroler yang terhubung oleh jaringan internet, 

kemudian data akan diunggah ke Blynk. Proses transmisi data dari mikrokontroler 

melalui jaringan nirkabel dibantu dengan modul wifi. Waktu pengiriman data 

membutuhkan beberapa waktu tergantung kecepatan jaringan internet. 

Percobaan menggunakan Internet of Things ( IoT) dapat dilihat pada gambar 

4.5 yang menunjukan bahwa data dapat dilihat secara real time. Sebelum pengirim 

data dilaksanakan, diperlukan token autensifikasi yang didapat dari Blynk. Kebutuhan 

penampilan digunakan pada prototipe ini berupa penunjukan nilai konduktivitas 

(µS/cm), TDS dan grafik. Tampilan grafik dapat diatur pengambilan data ukurnya 

secara real time, atau diambil dengan rentang waktu tertentu. 

Hasil pembacaan data pengukuran yang kemudian disimpan di SD Card dapat 

dilihat pada gambar 4.6 yang menunjukan bahwa data dapat diolah dalam bentuk excel 

dengan menampilkan waktu real time, data pengukuran sensor dalam bentuk tegangan, 

ppm dan siemens. Dalam sekali pengambilan data selama 10 menit, data yang 

tersimpan memiliki kapasitas 50 KB. SD Card yang digunakan memiliki kapasitas 

sebesar 2 GB sehingga dapat dilakukan pengambilan data yang banyak tanpa khawatir 
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kekurangan media penyimpanan. Namun untuk mencegah data yang menumpuk, 

pemindahan data dilakukan maksimal seminggu sekali. 

 

Gambar 4. 4 Tampilan Data Pengukuran pada platform Blynk 

 

Gambar 4. 5 Hasil Pembacaan SD Card dalam bentuk (.txt) 
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5.1. Kesimpulan 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Berdasarkan hasil pengerjaan dan pengujian yang dilakukan pada proyek akhir 

ini, maka dapat disimpulkan bahwa : 

1. Pada prototipe alat ukur nilai TDS sayuran hidroponik berbasis Internet of 

Things (IoT) dan SD Card yang dibuat, dari hasil uji kalibrasi pada 5 titik 

pengukuran dengan menggunakan larutan standar konduktivitas diperoleh 

error dan presisi secara menyeluruh sebesar 7,74 % dan 98,78 %. Kemudian 

diperoleh nilai linearitas R2 = 0,991 pada pengukuran naik dan R2 = 0,998 pada 

pengukuran turun. Adapun histerisis terbesar dari alat ukur dalam skala penuh 

yaitu 1,39%. 

2. Berdasarkan data pengujian di Kebun Hidroponik X, larutan hidroponik dalam 

kedua tangki Tanaman Selada memiliki nilai nutrisi sebesar 1006,27 ppm dan 

1053,16 ppm, nilainya lebih besar dibandingkan nilai nutrisi pada Tabel 

Hidroagro yakni 750-800 ppm. Larutan hidroponik dalam kedua tangki 

Tanaman Kangkung memiliki nilai nutrisi sebesar 1230,75 ppm dan 1216,45 

ppm, nilainya lebih besar dibandingkan nilai nutrisi pada Tabel Hidroagro 

yakni 1100-1200 ppm. Larutan hidroponik dalam kedua tangki Tanaman 

Pakcoy memiliki nilai nutrisi sebesar 824,27 ppm dan 1058,89 ppm, nilainya 

lebih kecil pada salah satu tangki dan sesuai pada tangki lainnya dengan nilai 

nutrisi pada Tabel Hidroagro yakni 1000-1100 ppm. 

3. Berdasarkan penelitian yang dilakukan bahwa prototipe alat ukur nilai TDS 

berhasil terhubung dengan internet dan melakukan pengunggahan data serta 

dapat diakses melalui ponsel dengan platform Blynk yang berbasis Internet of 

Things. 

4. Transmisi data pengukuran dilakukan dari mikrokontroler ke SD Card 

sehingga dapat melakukan pembacaan dan penyimpanan file dengan tipe (.txt). 

Pemindahan data dilakukan maksimal seminggu sekali untuk mencegah data 

menumpuk yang menyulitkan petani. 
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5.2. Saran 

Tujuan dibuatnya prototipe alat ukur nilai TDS pada sayuran hidroponik 

berbasis IoT dan SD Card untuk memantau kecukupan nutrisi dalam air yang dialirkan 

pada instalasi hidroponik, dengan sampel jenis tanaman yang banyak. Namun alat 

yang dibuat belum optimal, sehingga diperlukan perbaikan. Berikut ini beberapa saran 

yang dapat diberikan untuk pengembangan alat ini, antara lain : 

1. Menambah titik ukur pada pengukuran dinamis aliran air dan membandingkan 

apakah nutrisi sudah tersebar secara merata dalam setiap bagian instalasi 

hidroponik. 

2. Menambah jenis sayuran yang diukur sehingga alat dapat direpresentasikan 

untuk mengukur sayuran hidroponik secara umum. 

3. Menambah mode peringatan berbasis GSM apabila terjadi kekurangan atau 

kelebihan nutrisi. 
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