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ABSTRAK 

 

 
Air merupakan kebutuhan yang sangat esensial bagi seluruh makhluk hidup. Untuk menguji 

apakah air termasuk dalam kategori bersih maka sampel air harus dibawa ke laboratorium 

pengujian kualitas air, hal ini dinilai kurang efektif dan efisien karena air tidak bisa setiap saat 

diawasi kualitasnya baik dari segi kekeruhan maupun suhunya. Alat ini dibuat berbasis 

Internet of Things (IoT) agar dapat dilakukan monitoring jarak jauh melalui ponsel yang 

terhubung dengan internet dan menggunakan SD Card untuk pengambilan data secara manual. 

Hasil uji kalibrasi kekeruhan dengan larutan standar formazin diperoleh error 10,92 % (0 

NTU), 11,43 % (100 NTU), dan 12,23 % (250 NTU). Prototipe memiliki sensitivitas yang 

sangat baik sebesar -0,0895 (R2 = 0,9983) pada pengukuran naik dan -0,0914 (R2 = 0,994) 

pada pengukuran turun serta histeresis input dan output sebesar 2,12 NTU dan 0,2 mV. Hasil 

uji kalibrasi suhu dengan standar micro bath Fluke Calibration 7102 Micro Bath diperoleh 

error 2,5 % (20°C), 2,57 % (35°C), dan 2,8 % (50°C). Prototipe juga memiliki sensitivitas 

yang cukup baik sebesar 0,9486 (R2 = 0,9993) pada pengukuran naik dan 0,9557 (R2 = 0,9998) 

pada pengukuran turun serta histeresis input dan output sebesar 0,68 oC dan 0,15 oC. Hasil 

pengujian sampel air di lapangan menunjukan kondisi air yang baik dengan rata-rata 

kekeruhan dan suhu sebesar 2,7 NTU dan 26,4 oC yang berhasil diakusisi ke internet dan SD 

Card dengan baik. 

 
 

Kata Kunci : Air, Kekeruhan, Suhu, Internet of Things, SD Card. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Air merupakan kebutuhan yang sangat esensial bagi seluruh makhluk hidup. 

Bagi manusia, air digunakan untuk berbagai kebutuhan dasar mulai dari minum, 

masak, mandi, dan mencuci. Seiring dengan pertambahan penduduk saat ini, 

kebutuhan terhadap air semakin besar dan pemenuhannya harus dapat menjangkau ke 

semua penduduk. Salah satu cara pemenuhannya adalah dengan melalui jaringan pipa 

air bersih dari perusahaan air (PDAM, Perusahaan Daerah Air Minum) yang 

menjangkau rumah-rumah penduduk. Menurut Departemen Kesehatan Indonesia, air 

yang bersih memiliki syarat-syarat antara lain jernih atau tidak keruh, tidak berwarna, 

tidak berbau, dan tidak mengandung padatan. Air yang keruh juga merupakan ciri air 

yang tidak sehat karena dapat mengakibatkan timbulnya berbagai jenis penyakit 

seperti diare dan penyakit kulit (Soemirat, 1994). 

Kekeruhan disebabkan adanya kandungan Total Suspended Solid (TTS) baik 

yang bersifat organik maupun anorganik. Zat organik berasal dari lapukan tanaman 

dan hewan, sedangkan zat anorganik biasanya berasal dari lapukan batuan dan logam. 

Zat organik dapat menjadi makanan bakteri sehingga mendukung perkembangannya. 

Penurunan kekeruhan ini sangat diperlukan karena selain ditinjau dari segi estetika 

yang kurang baik juga proses desinfeksi untuk air keruh sangat sukar, hal ini 

disebabkan karena penyerapan beberapa koloid dapat melindngi organisme dari 

desinfektan (Tri Joko, 2010). 

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

416/MENKESPER/ IX/1990 tingkat kekeruhan air bersih yang bisa digunakan yaitu 

25 NTU (Nephelometric Turbidity Unit). Tingkat kekeruhan air yang melebihi 25 

NTU maka air tersebut tidak bisa digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Tingkat 

kekeruhan air biasanya diukur dengan turbiditimeter dalam satuan NTU. Turbidimeter 

adalah alat yang digunakan sebagai alat uji standar untuk mengetahui tingkat 

kekeruhan air. Keberadaan alat ini sebenarnya sudah umum dan mudah dicari. Namun, 

karena harganya relatif mahal, alat ini hanya dimiliki oleh pihak–pihak tertentu seperti 

PDAM, perusahaan air mineral, atau perusahaan yang membutuhkan nilai tingkat 

kekeruhan zat cair. Untuk menguji apakah air termasuk dalam kategori bersih maka 
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sampel air harus dibawa ke laboratorium pengujian kualitas air, hal ini dinilai kurang 

efektif dan efisien karena air tidak bisa setiap saat diawasi kualitasnya baik dari segi 

kekeruhan maupun suhunya. Oleh karena itu diperlukan alat ukur untuk pengujian 

kualitas air yang cukup efisien untuk kedua parameter tersebut agar dapat dilakukan 

monitoring jarak jauh melalui internet maupun akuisisi data pengukuran secara offline 

melalui SD Card dengan penggunaan biaya yang lebih sedikit. 

Beberapa alat dan sistem monitoring kualitas air yang sejenis telah 

dikembangkan. (Daigavane, 2017) telah mengembangkan sistem monitoring kualitas 

air berbasis Arduino Uno, sensor temperatur, sensor pH, sensor kekeruhan, sensor 

aliran dan IoT. Akan tetapi, alat tersebut hanya berbasiskan satu basis akuisisi data 

yaitu Internet of Things. (Sigdel, 2017) juga mengembangkan stasion pengukuran 

kualitas air berbasis Arduino Uno dan sensor pH, sensor kekeruhan dan sensor 

temperatur, akan tetapi sistem tersebut hanya menghasilkan keluaran tegangan. 

Kemudian, (Awale, 2019) mengembangkan sistem monitoring kualitas air dan 

prediksi menggunakan sensor kekeruhan, temperatur dan pH yang diproses oleh 

Arduino Mega, akan tetapi sistem ini hanya dapat menghasilkan keluaran berupa 

indeks kualitas air. (Myint, 2017) telah mengembangkan sistem monitoring kualitas 

air yang memantau lima parameter sekaligus yaitu pH, ketinggian air, kekeruhan dan 

karbon dioksida secara real time dalam protokol IoT, akan tetapi sistem ini tidak 

menyediakan fasilitas penyimpanan data pada SD Card. Begitu juga dengan (Salim, 

2017) yang mengembangkan sistem monitoring kualitas air secara online dari tujuh 

macam sensor. Sedangkan, (Rachmansyah, 2014) telah membuat alat ukur kekeruhan 

air berbasis sensor fotodioda dan mikrokontroler yang dapat menyimpan hasil 

pengukurannya pada SD Card. Kebanyakan studi sebelumnya adalah membahas 

tentang alat ukur kualitas untuk air minum dengan banyaknya macam sensor yang 

digunakan dengan pertimbangan aspek yang wajib diukur untuk pengukuran kualitas 

air minum tersebut. Namun, untuk pembuatan alat ini hanya digunakan dua jenis 

sensor yang sangat berkaitan dengan pengukuran kualitas air berdasarkan tingkat 

kekeruhan dan suhu air. Berdasarkan latar belakang tersebut, pada proyek akhir ini 

akan dibuat alat ukur untuk monitoring kualitas air untuk pengawasan internal 

menggunakan sensor kekeruhan dan sensor temperatur dengan mikrokontroler 

Ardunio Uno yang dapat menampilkan data kekeruhan dan temperatur secara 

sekaligus pada layar LCD dan diakusisi ke internet (IoT) atau disimpan pada SD Card 

sesuai kebutuhan. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka rumusan masalah yang 

akan dibahas pada projek akhir ini adalah: 

a. Bagaimana karakteristik pengukuran dari sensor turbidity yang digunakan 

pada prototipe alat ukur kualitas air untuk pengawasan internal. 

b. Bagaimana karakteristik pengukuran dari sensor suhu LM35Dz waterproof 

yang digunakan pada prototipe alat ukur kualitas air untuk pengawasan 

internal. 

c. Bagaimana hasil pengujian dari kualitas air (kekeruhan dan suhu) di 

lapangan berdasarkan tempat penampungan air bawah tanah dari jalur 

PDAM di Pusat Pengembangan Sumber Daya Kemetrologian (PPSDK). 

d. Bagaimana prototipe alat ukur kualitas air melakukan akuisisi data 

pengukuran berbasis internet of things dan SD Card yang diintegrasikan 

dengan mikrokontroler. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

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

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

pengukuran tingkat kekeruhan dan suhu pada tempat penyimpanan air 

bawah tanah dari jalur PDAM di PPSDK. 

b. Fokus menggunakan 2 jenis sensor yaitu sensor turbidity dan sensor suhu 

LM35DZ Waterproof. 

c. Larutan standar formazin digunakan sebagai standar untuk kalibrasi nilai 

kekeruhan prototipe alat ukur kualitas air pada rentang konsentrasi 25 NTU, 

50 NTU, 100 NTU, 150 NTU, 200 NTU, dan 250 NTU. 

d. Larutan aquades digunakan sebagai larutan standar untuk titik nol atau 0 

NTU dan dibuktikan dengan sertifikat kalibrasi larutan yang dikeluarkan 

Laboratorium Kualitas Air FTSL ITB. 

e. Pembuatan alat ukur kualitas air yang dibuat hanya berfokus tentang 

kualitas air untuk pengawasan internal dan tidak membahas tentang kualitas 

air minum. 
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f. Akuisisi data dilakukan dengan mode wifi melalui modul wifi ESP8266 dan 

mode micro SD Card melalui modul SD Card yang diatur dari fungsi switch 

push button. 

g. Pengaruh cahaya sekitar diabaikan. 

 

 
1.4 Tujuan 

Tujuan dari pembuatan projek akhir ini antara lain: 

1. Untuk menentukan karakteristik pengukuran dari sensor turbidity yang 

digunakan pada prototipe alat ukur kualitas air untuk pengawasan internal. 

2. Untuk menentukan karakteristik pengukuran dari sensor suhu LM35Dz 

waterproof yang digunakan pada prototipe alat ukur kualitas air untuk 

pengawasan internal. 

3. Untuk menentukan hasil pengujian dari kualitas air (kekeruhan dan suhu) di 

lapangan berdasarkan tempat penampungan air bawah tanah dari jalur 

PDAM di Pusat Pengembangan Sumber Daya Kemetrologian (PPSDK). 

4.  Untuk menentukan prototipe alat ukur kualitas air dapat melakukan akuisisi 

data pengukuran berbasis internet of things dan SD Card yang 

diintegrasikan dengan mikrokontroler. 

 

1.5 Manfaat 

Manfaat dari penelitian ini adalah hasil penelitian dapat dijadikan sebagai 

sarana untuk menyusun strategi pengembangan sistem monitoring kualitas air untuk 

pengawasan internal. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan projek akhir ini dibagi menjadi lima. Adapun 

rincian sistematika penulisannya disajikan sebagai berikut : 

1. Bab I 

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

tujuan projek akhir, batasan masalah, metodologi penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

2. Bab II 



5  

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

dasar mengenai perangkat - perangkat yang digunakan dalam pengerjaan 

projek akhir. 

3. Bab III 

Bab III merupakan bab perancangan dan pembuatan alat yang berisi tentang 

desain alat, komponen - komponen yang digunakan, prinsip kerja setiap 

komponen sistem, serta metode pengujian alat. 

4. Bab IV 

Bab IV adalah hasil dan pembahasan. Bagian ini berisi hasil pembuatan alat, 

data hasil pengujian, dan analisis hasil pengujian. 

5. Bab V 

Bab V adalah penutup. Bagian penutup ini berisi kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
Dalam Tinjauan Pustaka ini, dibahas mengenai beberapa teori yang menunjang 

pembuatan prototipe alat ukur kualitas air untuk pengawasan internal berbasis internet 

of things dan SD card. Teori mengenai faktor yang mempengaruhi kualitas air berikut 

dengan parameternya dibahas pada Bab ini. Selain itu, metode pengukuran kekeruhan 

dan suhu air serta pengenceran larutan yang berkaitan dengan sample standar air untuk 

kalibrasi juga dijelaskan pada Bab ini. Beberapa modul dan komponen sensor yang 

menunjang prototipe juga digambarkan secara umum pada Bab ini. 

 

2.1 Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Air 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas air dapat dikelompokan menjadi 

beberapa faktor antara lain faktor fisika, faktor kimia, dan faktor biologi (Fatoni dkk, 

2016): 

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

langsung melalui fisik air tanpa harus melakukan pengamatan yang lebih jauh 

pada air tersebut. Faktor-faktor fisika pada air meliputi antara lain: 

- Kekeruhan. Kekeruhan air dapat ditimbulkan oleh adanya bahan-bahan 

anorganik dan organik yang terkandung dalam air seperti lumpur dan 

bahan yang dihasilkan oleh buangan industri. 

- Temperatur. Kenaikan temperatur air menyebabkan penurunan kadar 

oksigen terlarut. Kadar oksigen terlarut yang terlalu rendah akan 

menimbulkan bau yang tidak sedap akibat degradasi anaerobik ynag 

mungkin saja terjadi. 

- Warna. Warna air dapat ditimbulkan oleh kehadiran organisme, bahan- 

bahan tersuspensi yang berwarna dan oleh ekstrak senyawa-senyawa 

organik serta tumbuh-tumbuhan. 

- Solid (Zat Padat). Kandungan zat padat menimbulkan bau, juga dapat 

meyebabkan turunnya kadar oksigen terlarut. Zat padat dapat menghalangi 

penetrasi sinar matahari kedalam air. 

- Bau dan Rasa. Bau dan rasa dapat dihasilkan oleh adanya organisme 

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

tertentu. 

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

sebagian di antaranya berasal dari alam secara alamiah dan sebagian lagi 

sebagai kontribusi aktivitas makhluk hidup. Beberapa senyawa kimia yang 

terdapat didalam air dapat dianalisa dengan beberapa parameter kualitas air. 

Parameter kualitas air tersebut dapat digolongkan sebagai berikut : 

- pH. pH adalah derajat keasaman suatu zat. Pembatasan pH dilakukan 

karena akan mempengaruhi rasa, korosifitas air dan efisiensi klorinasi. 

Beberapa senyawa asam dan basa lebih toksid dalam bentuk molekuler, 

dimana disosiasi senyawa-senyawa tersebut dipengaruhi oleh pH. 

- DO (dissolved oxygen). DO adalah jumlah oksigen terlarut dalam air yang 

berasal dari fotosintesa dan absorbsi atmosfer/udara. Semakin banyak 

jumlah DO maka kualitas air semakin baik. 

- BOD (biological oxygen demand). BOD adalah banyaknya oksigen yang 

dibutuhkan oleh mikroorgasnisme untuk menguraikan bahan-bahan 

organik (zat pencerna) yang terdapat di dalam air secara biologi. 

- COD (chemical oxygen demand). COD adalah banyaknya oksigen yang 

dibutuhkan untuk mengoksidasi bahan-bahan organik secara kimia. 

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

dalam air permukaan, tetapi pada umumnya tidak terdapat pada kebanyakan 

air tanah karena penyaringan oleh aquifer. Organisme yang paling dikenal 

adalah bakteri. Adapun pembagian mokroorganisme didalam air dapat di bagi 

sebagai berikut: 

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

dapat dilihat dengan mata telanjang. Bakteri yang menimbulkan penyakit 

disebut disebut bakteri patogen. 

- Organisme Colliform. Organisme colliform merupakan organisme yang 

tidak berbahaya dari kelompok colliform yang akan hidup lebih lama di 

dalam air daripada organisme patogen. Akan tetapi secara umum untuk air 

yang dianggap aman untuk dikonsumsi, tidak boleh lebih dari satu 

organisme di dalam 100 ml air. 

- Organisme Mikro Lainnnya. Disamping bakteri, air dapat mengandung 

organisme mikroskopis lain yang tidak diinginkan berupa ganggang dan 
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jamur. Ganggang adalah tumbuh-tumbuhan satu sel yang memberi rasa dan 

bau pada air. Pertumbuhan ganggang yang berlebihan dapat dicegah 

dengan pemakaian sulfat tembaga atau klorin. Jamur adalah tanaman yang 

dapat tumbuh tanpa sinar matahari dan pada waktu tertentu dapat 

merajalela pada pipa–pipa air, sehingga menimbulkan rasa dan bau yang 

tidak enak. 

 
2.2 Parameter Kualitas Air untuk Pengawasan Internal 

2.2.1 Kekeruhan Air 

Kekeruhan adalah ukuran yang menggunakan efek cahaya sebagai dasar untuk 

mengukur keadaan air baku (Hefni, 2003). Kekeruhan pada suatu cairan biasanya 

disebabkan oleh beberapa hal diantaranya yaitu partikel-partikel mikroskopis seperti 

mikroorganisme yang ada pada cairan tersebut, zat padat terlarut dan lainnya. 

Kekeruhan dilihat pada konsentrasi ketidaklarutan dan keberadaan partikel pada suatu 

cairan yang diukur dalam satuan Nephelometric Turbidity Units (NTU), Jackson 

Turbidity Unit (JTU), Formazin Turbidity Unit (FTU). Penting untuk diketahui bahwa 

kekeruhan adalah ukuran kejernihan sampel, bukan warna. Kekeruhan disebabkan 

adanya kandungan Total Suspended Solid (TSS) baik yang bersifat organik maupun 

anorganik. Zat organik berasal dari lapukan tanaman dan hewan, sedangkan anorganik 

biasanya berasal dari lapukan batuan dan logam. Air yang baik adalah jernih dan tidak 

keruh. Batas maksimal kekeruhan air bersih menurut PERMENKES RI Nomor 416 

Tahun 1990 adalah 25 skala NTU. NTU merupakan satuan standar untuk kekeruhan 

yang menyatakan banyaknya padatan terlarut pada air dalam mg/liter (1 NTU setara 

dengan 1 mg padatan terlarut dalam 1 liter air). 

Air dengan penampilan keruh atau tidak tembus pandang dapat dipastikan 

memiliki tingkat atau kadar kekeruhan yang tinggi, sementara air yang jernih atau 

tembus pandang pasti memiliki kadar kekeruhan lebih rendah. Nilai kekeruhan yang 

tinggi dapat disebabkan oleh partikel yang terlarut dalam air seperti lumpur, tanah liat, 

mikroorganisme, dan material organik. Berdasarkan keterangan di atas, kekeruhan 

bukan merupakan ukuran langsung dari partikel-partikel akan tetapi merupakan suatu 

ukuran bagaimana sebuah partikel menghamburkan cahaya dalam suatu cairan. 

Pengukuran atau analisa kekeruhan dan kejernihan pada air sangat penting dalam 

proses industri, seperti pada produksi air minum atau minuman, pengolahan makanan, 

instalasi pengolahan air minum, dan dalam pengolahan sumber air bersih. Dalam 
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proses pengolahan dan produksi air minum, nilai kekeruhan dapat dijadikan sebagai 

indikator keberadaan bakteri patogen, atau partikel yang dapat melindungi organisme 

berbahaya dari proses desinfeksi. 

Peningkatan konsentrasi padatan tersuspensi sebanding dengan peningkatan 

konsentrasi kekeruhan dan berbanding terbalik dengan kecerahan. Keberadaan total 

padatan tersuspensi di perairan mempengaruhi intensitas cahaya matahari yang masuk 

ke dalam badan air. Dan dampaknya bagi budidaya perairan adalah adanya absorbsi 

cahaya oleh air dan bahan – bahan terlarut, pembiasan cahaya yang disebabkan oleh 

bahan–bahan yang melayang. Nilai kecerahan suatu perairan berhubungan erat dengan 

penetrasi cahaya matahari ke dalam badan air (Bondan, 2018). 

 

2.2.2 Suhu Air 

Suhu adalah ukuran energi gerakan molekul atau besaran fisika yang 

menyatakan derajat panas suatu benda. Suhu merupakan salah satu faktor penting 

dalam mengatur proses kehidupan dan penyebaran organisme. Proses kehidupan yang 

vital yang secara kolektif disebut metabolisme, hanya berfungsi didalam kisaran suhu 

yang relatif sempit biasanya antara 0-40°C. 

Batas maksimal suhu air bersih menurut PERMENKES RI Nomor 416 Tahun 

1990 adalah ±3° dari suhu udara (27°C). Suhu air yang melebihi batas normal 

menunjukkan indikasi terdapat bahan kimia yang terlarut dalam jumlah yang cukup 

besar (misalnya, fenol atau belerang) atau sedang terjadi proses dekomposisi bahan 

organik oleh mikroorganisme. Jadi, apabila kondisi air seperti itu sebaiknya tidak 

diminum. 

Suhu menunjukkan derajat panas suatu benda. Semakin tinggi suhu suatu 

benda, semakin panas benda tersebut. Suhu menunjukkan energi yang dimiliki oleh 

suatu benda. Setiap atom dalam suatu benda masing-masing bergerak, baik itu dalam 

bentuk perpindahan maupun gerakan di tempat getaran. Makin tingginya energi atom- 

atom penyusun benda, makin tinggi suhu benda tersebut. 

 
2.3 Metode Pengukuran Kekeruhan Air 

Metode pengukuran kekeruhan dapat dikelompokkan dalam tiga golongan, 

antara lain perbandingan intensitas cahaya, efek ekstingsi, dan perbandingan Tyndall. 
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a. Pengukuran perbandingan intensitas cahaya yang dihamburkan terhadap 

intensitas cahaya yang datang. Pengukuran perbandingan intensitas cahaya ini 

dapat digunakan dua metode yaitu: 

- Metode pertama adalah metode yang dipakai oleh Jackson pada abad ke- 

19 dengan rancangannya berupa Jackson Candle Turbiditimeter, yang 

mana menggunakan lilin sebagai sumber cahaya dan gelas ukur yang 

mempunyai skala pembacaan yang menunjukan sampai dimana cahaya 

lilin tersebut sudah tidak tampak lagi. Satuan pengukuran yang dipakai 

pada metode ini dinyatakan dalam Jackson Turbidity Unit (JTU). Metode 

ini sekarang tidak dipakai lagi karena terdapat beberapa kekurangan antara 

lain yaitu cairan standar yang sulit didapat dan pembacaan yang masih 

mengandalkan ketelitian dan kejelian penglihatan yang mana sering 

berbeda untuk tiap orang atau sering disebut dengan kesalahan paralaks 

(Lenore S dkk, 1998). 

- Metode kedua yaitu metode nephelometri dan satuan pengukurannya 

dinyatakan dalam Formazine Turbidity Unit (FTU) atau Nephelometri 

Turbidity Unit (NTU) (Moecthar, 1989). 

b. Pengukuran efek ekstingsi, yaitu pengukuran kedalaman yang mana cahaya 

mulai tidak tampak di dalam lapisan medium yang keruh. 

c. Instrumen pengukur perbandingan Tyndall disebut sebagai Tyndall meter. 

Dalam instrumen ini intensitas diukur secara langsung dengan memanfaatkan 

efek tyndall yaitu penghamburan cahaya oleh partikel-partikel koloid. 

Sedangkan pada nefelometer, intensitas cahaya diukur dengan larutan standar, 

contohnya adalah larutan formazin (gambar 2.1). 

 
 

Gambar 2.1 Standar Formazin Kekeruhan Air NTU 
Sumber: Lenore S dkk, 1998 
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Formazine (formazin) adalah polimer heterosiklik yang dihasilkan oleh reaksi 

heksametilenetetramina dengan hidrazin sulfat. Struktur hexametilenetetramina 

tetrahedral mirip dengan adamantane, berfungsi sebagai blok pembangun molekul 

untuk membentuk jaringan polimer tiga dimensi. Formazin sangat larut dalam air dan 

ketika secara langsung disintesis dalam larutan air akan membentuk partikel koloid 

ukuran kecil. Koloid organik ini bertanggung jawab atas hamburan cahaya dari 

suspensi formazin di semua arah. Sifat optik dari suspensi koloid tergantung pada 

ukuran partikel dan distribusi ukuran. Karena formazin adalah bahan sintetis yang 

stabil dengan ukuran partikel yang seragam, maka formazin biasanya digunakan 

sebagai standar untuk mengkalibrasi turbidimeter dan untuk mengontrol 

reproduksibilitas pengukurannya. Penggunaan formazin pertama kali diusulkan oleh 

Kingsbury et al. (1926) untuk pengukuran kekeruhan albumin dalam urin. Unit ini 

disebut Formazin Turbidity Unit (FTU). Suspensi 1,25 mg / L hidrazin sulfat dan 12,5 

mg / L hexametilenetetramina dalam air memiliki kekeruhan satu FTU. Struktur kimia 

dari formazin dapat dilihat pada Gambar 2.2. 

 

Gambar 2.2 Struktur Kimia Formazin 
Sumber : https://chemistry.stackexchange.co 

 
 

Salah satu alat ukur kekeruhan yang beredar di pasaran adalah Turbidity Meter 

TU900. Alat pengukur kekeruhan air turbidity meter TU900 adalah alat ukur tingkat 

kekeruhan pada air yang sudah menggunakan teknologi digital dan memiliki banyak 

fitur canggih sebagai pendukung dalam melakukan pengujian atau analisis tingkat 

kekeruhan air dalam rangka pengujian kualitas air dilihat dari tingkat kekeruhanya. 

Turbidity meter ini sudah memenuhi persyaratan pengukuran kekeruhan sampel 

Enviromental Protection Agency (EPA) 180.1 dan International Organization for 

Standardization (ISO) 7027. Selain itu alat ini juga sudah memenuhi kriteria pengujian 

kekeruhan yang dikeluarkan oleh American Society of Brewing Chemists (ASBC) dan 

European Brewery Convention (EBC). Alat pengukur kekeruhan air turbidity meter 

TU900 ini banyak digunakan atau diaplikasikan dalam pengukuran tingkat kekeruhan 
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air pada bidang industri yang sebagian besar proses produksinya membutuhkan air 

bersih maupun pada industri yang menggunakan bahan baku berupa air seperti pada 

industri air minum dan industri sejenis lainya. Gambar Turbidity Meter TU900 dapat 

dilihat pada Gambar 2.3. 

 

Gambar 2.3 Turbidity Meter TU900 
Sumber : http://indo-digital.com/alat-uji-kekeruhan-air-turbidity-meter-tu900.html 

 
 

Fitur utama alat pengukur kekeruhan air Turbidity Meter TU900: 

1. Metode elektroda, mudah digunakan, tidak perlu sampling, langsung 

mengukur kekeruhan sampel. 

2. Menerapkan elektroda pengukur kekeruhan dengan struktur khusus 

berdasarkan IR 90 ° prinsip pengukuran cahaya yang tersebar. 

3. Kalibrasi otomatis, pengaturan otomatis ke nol dan otomatis switch dari 

rentang pengukuran, penyimpanan data, dan tampilan waktu. 

4. Memenuhi kriteria pengujian kekeruhan American Society of Brewing 

Chemists (ASBC) dan European Brewery Convention (EBC). 

5. Meter memenuhi rating tahan air, dilengkapi dengan solusi kalibrasi dan 

box penyimpanan portabel. 

6. Memenuhi persyaratan pengukuran kekeruhan sampel EPA180.1 dan 

ISO7027. 

Spesifikasi teknis alat pengukur kekeruhan air Turbidity Meter TU900: 

1. Range pengukuran : 0-2000 NTU. 

2. Resolution pengukuran : 0.01/0.1/1 NTU. 

3. Penyimpanan data hasil pengukuran. 

4. Sumber power : 2 buah baterai 1.5V tipe AA. 

http://indo-digital.com/alat-uji-kekeruhan-air-turbidity-meter-tu900.html
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2.4 Metode Pengukuran Suhu Air 

Suhu atau temperature adalah suatu ukuran energi kinetik rata-rata dari sebuah 

molekul. Jika suhu tinggi maka energi kinetik rata-ratapun akan besar (Nurdin 

Riyanto, 2009). Pada pengukuran suhu terdapat empat metode antara lain metode 

perubahan fase, expansion properties, sifat radiasi material, dan electrical properties 

(Wahyadi Anggit, 2018). 

a. Metode perubahan fase, merupakan metode pengukuran suhu berdasarkan 

perubahan fase dari suatu bahan/material yang terdiri dari proses fusi dan 

vaporasi. Fusi merupakan perubahan fase dari padat menjadi cair, sedangkan 

vaporasi perubahan fase dari cair menjadi gas (penguapan). Nilai perubahan 

fase tersebut dijadikan dasar untuk menentukan nilai suhu. Contoh alat ukur 

suhu yang memanfaatkan metode perubahan fase adalah termometer vapour 

pressure dan pyrometric cone. 

b. Metode expansion properties, merupakan metode pengukuran suhu 

berdasarkan ekspansi atau pemuaian material apabila terjadi kenaikan suhu 

lingkungan sekitarnya. Besar ekspansi yang terjadi berbanding lurus dengan 

kenaikan temperatur yang terjadi. Metode expansion properties dapat 

dikelompokan dari jenis sifat bahan/material antara lain gas (untuk pemuaian 

gas), solid (untuk pemuaian benda padat), dan liquid (untuk pemuaian benda 

cair). Contoh alat ukur suhu yang memanfaatkan metode ekpansi adalah 

termometer bimetal. 

c. Metode sifat radiasi material, merupakan metode pengukuran suhu dengan 

menggunakan sifat radiasi dari suatu benda. Setiap benda padat akan 

memancarkan radiasi semakin tinggi apabila berada dalam suhu yang semakin 

panas (high temperature). 

d. Metode electrical properties, merupakan metode pengukuran suhu yang 

menggunakan sifat elektris. Sifat elektris suatu logam akan berubah jika 

temperaturnya berubah, prinsip ini dapat digunakan untuk mengukur suhu 

sebuah logam. Terdapat dua jenis alat ukur temperatur yang menggunakan 

prinsip elektris ini, yakni thermocouple dan termometer electrical resistance. 
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2.5 Metode Pengenceran Larutan 

Larutan adalah suatu campuran yang homogen yang komposisinya dapat 

berbeda, misalnya sejumlah garam dalam sejumlah air yang diketahui, dapat berbeda 

dari satu larutan ke larutan yang lain (Pujiansyah, 2014). Dalam larutan ada dua 

komponen yaitu solvent dan solute. Solvent disebut juga pelarut, yang mana secara 

fisika tidak berubah jika larutan terbentuk. Biasanya air digunakan sebagai solvent, 

selain air yang berfungsi sebagai pelarut adalah alkohol amoniak, kloroform, benzena, 

minyak, dan asam asetat. Semua komponen lainnya yang larut dalam pelarut disebut 

solute (zat yang terlarut). Jika ingin mengubah menjadi jumlah relative solute dan 

solvent dalam suatu larutan, maka digunakan instilah konsentrasi. Konsentrasi larutan 

menyebutkan secara kuantitatif komposisi zat pelarut serta terlarut di dalam sebuah 

larutan. Konsentrasi bisanya dinyatakan dalam suatu perbandingan jumlah zat terlarut 

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

dengan jumlah pelarut. Konsentrasi larutan menyebutkan secara kuantitatif komposisi 

zat pelarut serta terlarut didalam sebuah larutan. Konsentrasi bisanya dinyatakan 

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

atau dalam perbandingan jumlah zat terlarut dengan jumlah pelarut yang mana 

dinyatakan dalam satuan volume (berat, mol) zat terlarut dalam sejumlah volume 

tertentu dari pelarut (Kurniawan Aris, 2019). 

Dalam kimia, pengenceran diartikan pencampuran yang bersifat homogen 

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

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

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

prinsipnya hanya menambahkan pelarut saja, sehingga jumlah mol zat terlarut 

sebelum pengenceran sama dengan jumlah mol zat terlarut sesudah pengenceran. 

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

mol zat terlarut sesudah pengenceran atau jumlah gram zat terlarut sebelum 

pengenceran sama dengan jumlah gram zat terlarut sesudah pengenceran. Rumus 

sederhana pengenceran sebagai berikut : 

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

M1 = Molaritas larutan sebelum pelarutan 

V1 = Volume larutan sebelum pelarutan 

M2 = Molaritas larutan sesudah pelarutan 

V2 = Volume larutan sesudah pelarutan 
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2.6 Akuisisi Data 

Akuisisi data merupakan sistem yang digunakan untuk mengambil, 

mengumpulkan dan menyiapkan data yang sedang berjalan, kemudian data tersebut 

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

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

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

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

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

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

penyaluran lebih lama dibandingkan dengan penyaluran secara paralel yang dilakukan 

hanya dengan sekali penyaluran. Namun penyaluran paralel kurang efesien untuk 

penyaluran jarak jauh karena memerlukan jalur komunikasi yang cukup banyak. Oleh 

karena itu, penyaluran jarak jauh lebih efesien menggunakan penyaluran secara seri. 

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

listrik yang kemudian dikonversi lebih lanjut menjadi bentuk digital untuk pemrosesan 

dan analisis oleh komputer. Sebuah sistem akuisisi data terdiri dari sensor, unit 

pemrosesan sinyal, peranti keras akuisisi data, dan unit komputer (Bolton, 2006). 

Seperti ditunjukkan pada Gambar 2.4, sistem akuisisi data membutuhkan piranti- 

piranti sensor untuk mengkonversi variabel-variabel fisik menjadi variabel tegangan 

listrik. Lingkungan analog terdiri dari tranduser dan pengkondisi sinyal serta 

kelengkapannya. Sedangkan lingkungan digital terdiri dari analog to digital converter 

(ADC) dan selanjutnya digital processing yang dilakukan oleh mikroprosesor atau 

sistem yang berbasis mikroprosesor. Konversi dari data analog menjadi data digital 

dilakukan oleh ADC (Setiawan, 2008). Pada sensor dengan port analog, dibutuhkan 

ADC untuk mengubah data analog yang didapat dari sensor menjadi data digital agar 

data dapat diolah oleh mikrokontroler. Akurasi data yang didapatkan mikrokontroler 

dipengaruhi oleh besarnya resolusi data dari ADC (Nugroho, 2011). 
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Gambar 2.4 Proses Akuisisi Data Berbasis Komputer 
Sumber: https://www.academia.edu/6467915/BAB_6_Akuisisi_Data 

 
2.7 Internet of Things (IoT) 

Internet of Things (IoT) adalah sebuah konsep yang memiliki tujuan 

memperluas manfaat dari konektivitas internet yang tersambung secara terus-menerus. 

Adapun kemampuan seperti berbagi data, remote control, dan sebagainya, termasuk 

juga pada benda di dunia nyata. Contohnya bahan pangan, elektronik, koleksi, 

peralatan apa saja, termasuk benda hidup yang semuanya tersambung ke jaringan lokal 

dan global melalui sensor yang tertanam dan selalu aktif (Alexandromeo, 2017). Pada 

dasarnya, Internet of Things mengacu pada benda yang dapat diidentifikasikan secara 

unik sebagai representasi virtual dalam struktur berbasis internet. Istilah Internet of 

Things awalnya disarankan oleh Kevin Ashton pada tahun 1999 dan mulai terkenal 

melalui Auto-ID Center di MIT (Wong David, 2016). 

Internet of Things didefinisikan Casagras (Coordination and support action 

for global RFID-related activities and standardisation), sebagai sebuah infrastruktur 

jaringan global, yang menghubungkan benda-benda fisik dan virtual melalui 

eksploitasi data capture dan kemampuan komunikasi. Infrastruktur terdiri dari 

jaringan yang telah ada dan internet berikut pengembangan jaringannya. Semua ini 

akan menawarkan identifikasi objek, sensor dan kemampuan koneksi sebagai dasar 

untuk pengembangan layanan dan aplikasi ko-operatif yang independen. Hal ini juga 

ditandai dengan tingkat otonom data capture yang tinggi, event transfer, konektivitas 

jaringan dan interoperabilitas. 

SAP (Systeme, Anwendungen und Produkte) mendefinisikannya sebagai 

berikut: Dunia yang mana benda-benda fisik diintegrasikan ke dalam jaringan 

informasi secara berkesinambungan, dan yang mana benda-benda fisik tersebut 

http://www.academia.edu/6467915/BAB_6_Akuisisi_Data
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berperan aktif dalam proses bisnis. Layanan yang tersedia berinteraksi dengan “obyek 

pintar” melalui internet, mencari dan mengubah status sesuai dengan setiap informasi 

yang dikaitkan, disamping memperhatikan masalah privasi dan keamanan. 

ETP EPOSS mendefinisikan IoT sebagai jaringan yang dibentuk oleh hal-hal 

atau benda yang memiliki identitas, pada dunia maya yang beroperasi di ruang itu 

dengan menggunakan kecerdasan antarmuka untuk terhubung dan berkomunikasi 

dengan pengguna, konteks sosial dan lingkungan. 

Sebuah perangkat IoT memiliki sebuah radio yang dapat mengirim dan 

menerima koneksi wireless. Protokol wireless IoT didesain untuk memenuhi beberapa 

servis dasar antara lain beroperasi dengan daya dan bandwidth yang rendah, dan 

bekerja dalam jaringan mesh. Beberapa perangkat bekerja pada frekuensi bidang 2.4 

GHz, yang juga digunakan oleh Wi-Fi dan Bluetooth, dan cakupan sub-GHz tersebut 

termasuk 868 dan 915 MHz, memiliki keuntungan dalam rendahnya frekuensi. 

Perangkat-perangkat IoT terhubung dalam sebuah jaringan mesh satu sama 

lain dan mengirimkan sinyal secara bergantian. Jaringan ini berkebalikan dengan 

jaringan tersentralisasi. Cakupan transmisi dari perangkat IoT dalam jaringan mesh 

ialah ± 9 meter hingga lebih dari 90 meter. Dikarenakan perangkat dalam jaringan 

mesh mampu untuk mentransfer sinyal, maka jaringan tersebut dapat terhubung 

dengan ribuan sensor dalam suatu area yang luas, seperti sebuah kota, dan beroperasi 

dengan selaras. Jaringan mesh memiliki kemampuan tambahan untuk bekerja di 

sekitar area perangkat yang gagal atau tidak terkoneksi (idcloudhost.com, 2016). 

Protokol jaringan mesh IoT antara lain Z-Wave Alliance, Zigbee Alliance, dan 

Insteon, yang juga bekerja sama dengan vendor. Protokol-protokol tersebut tidak 

memiliki interoperabilitas, yang berarti mereka tidak mampu untuk bekerja sama antar 

beberapa macam sistem, meskipun dapat juga 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). 

 

2.8 Arduino UNO R3 

Arduino UNO R3 (Gambar 2.5) adalah papan pengembangan mikrokontroler 

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

(I/O), yang mana 14 pin diantaranya dapat digunakan sebagai output PWM, 6 pin input 
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analog, menggunakan crystal 16 MHz antara lain pin A0 sampai A5, koneksi USB, 

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

semua yang diperlukan untuk mendukung sebuah rangkaian mikrokontroler. Arduino 

merupakan sebuah platform dari physical computing yang bersifat open source yang 

mana terdiri dari kombinasi hardware, bahasa pemrograman, dan Integrated 

Development Environment (IDE). IDE adalah sebuah software yang sangat berperan 

untuk menulis program, meng-compile menjadi kode biner dan mengunggah ke dalam 

memory mikrokontroler. Spesifikasi Arduino UNO R3 adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 2.1 Spesifikasi Arduino UNO R3 
Sumber: Datasheet Arduino UNO R3 

 

Mikrokontroler Atmega328 

Operasi Tegangan 5 Volt 

Input Tegangan 7-12 Volt 

Pin I/O Digital 14 

Pin Analog 6 

Arus DC tiap pin I/O 50 mA 

Arus DC ketika 3.3 V 50 mA 

Memori Flash 32 KB 

SRAM 2 Kb 

EEPROM 1 KB 

Kecepatan Clock 16 MHz 

 
 

Gambar 2.5 Arduino UNO R3 
Sumber: https://www.arduino.cc/en/Products/Counterfeit 

 
 

2.9 Turbidity Sensor 

Turbidity Sensor (Gambar 2.6) merupakan sensor yang berfungsi mengukur 

kualitas air dengan mendeteksi tingkat kekeruhannya. Sensor ini mendeteksi partikel 

http://www.arduino.cc/en/Products/Counterfeit
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tersuspensi dalam air dengan cara mengukur transmitansi dan hamburan cahaya yang 

berbanding lurus dengan kadar Total Suspended Solids (TTS). Semakin tinggi kadar 

TTS, maka semakin tinggi pula tingkat kekeruhan air tersebut. Sensor ini mendukung 

dua mode output, digital dan analog sehingga dapat dengan mudah diakses melalui 

Arduino atau mikrokontroler lainnya (digiwasestore.com, 2016). Sensor ini dapat 

diaplikasikan untuk mengukur tingkat kekeruhan air pada sungai, danau, limbah cair, 

dan sebagainya. 

 

Tabel 2.2 Spesifikasi Turbidity Sensor 
Sumber: Datasheet Turbidity Sensor SEN1809 

 

Tegangan Operasi 5 Volt DC 

Arus Operasi 40 mA 

Waktu Respon 500 ms 

Analog Output 0 - 4.5 Volt 

Output Digital & Analog 

Resistansi Insulasi 100 MOhm 

Suhu Kerja 5oC – 90oC 

 
 

Gambar 2.6 Turbidity Sensor 
Sumber: https://ktechnics.com 

 
 

Gambar 2.7 Grafik Rentang Suhu Turbidity Sensor 
Sumber: dfrobot Turbidity_sensor_SKU:_SEN0189 
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Komponen utama dari turbidity sensor terdiri dari komponen sensor, adapter 

module, dan turbidity sensor shield. Komponen sensor untuk turbidity sensor terdiri 

dari LED inframerah dan fotodioda. LED inframerah berfungsi sebagai sender untuk 

memancarkan cahaya inframerah yang nantinya akan ditangkap oleh fotodioda 

(receiver). Inframerah merupakan gelombang cahaya yang berapa pada spektrum 

cahaya tak kasat mata yang mana terbuat dari bahan Galium Arsenida (GaAs). 

Fotodioda akan mengubah cahaya menjadi arus listrik dan akan diteruskan ke adapter 

module tubidity sensor untuk dilakukan pengkondisian sinyal. Fotodioda terdiri dari 

satu lapisan tipis semikonduktor tipe-N (katoda) dan satu lapisan tebal semikonduktor 

tipe-P (anoda). Saat fotodioda terkena cahaya, foton yang merupakan partikel terkecil 

cahaya akan menembus lapisan semikonduktor tipe-N dan memasuki lapisan 

semikonduktor tipe-P. Foton-foton tersebut kemudian akan bertabrakan dengan 

elektron-elektron yang terikat sehingga elektron tersebut terpisah dari intinya dan akan 

terjadi pemisahan muatan positif dan negatif. Pemisahan ini menyebabkan beda 

potensial dan saat dihubungkan beban akan timbul arus listrik. Jumlah cahaya 

inframerah yang ditangkap oleh fotodioda dijadikan indikator tingkat kekeruhan air 

berdasarkan partikel-partikel penghalang jalur cahaya seperti debu atau kotoran. 

Berikut skema komponen turbidity sensor diilustrasikan pada Gambar 2.8: 

 

Gambar 2.8 Skema Komponen Turbidity Sensor 
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Prinsip kerja turbidity sensor memanfaatkan cahaya yang dipancarkan LED 

inframerah yang kemudian cahaya tersebut akan diterima oleh fotodioda. Banyaknya 

cahaya inframerah yang diterima oleh fotodioda inilah yang dijadikan indikator 

kekeruhan air. Cahaya inframerah yang diterima fotodioda akan dikonversi arus listrik 

yang nantinya dikonversi lagi menjadi tegangan oleh adapter module turbidity sensor. 

Semakin banyak cahaya inframerah yang diterima oleh fotodioda, maka semakin besar 

tegangan yang dihasilkan dan menandakan semakin jernih juga air tersebut. Jika air 

jernih, maka cahaya inframerah akan mudah dilewatkan karena terdapat sedikit 

partikel-partikel padatan tersuspensi yang dapat memantulkan cahaya tersebut seperti 

pada ilustrasi gambar 2.9 (a). Sedangkan jika air keruh, padatan tersuspensi dalam air 

akan semakin banyak, yang mana hal ini menyebabkan cahaya inframerah akan 

dipantulkan dan cahaya yang diterima fotodioda akan semakin sedikit seperti pada 

ilustrasi gambar 2.9 (b). 

 

Gambar 2.9 Prinsip Kerja Turbidity Sensor 

 
Adapter module tubidity sensor terdiri dari rangkaian penguat dengan IC 

LMV358, rangkaian switch untuk digital analog, rangkaian regulator dan rangkaian 

indikator dengan LED. Rangkaian penguat berfungsi untuk menguatkan sinyal sensor 

agar dapat diproses mikrokontroler. Rangkaian switch berfungsi untuk mengubah 

keluaran yang diinginkan (analog atau digital). Rangkaian regulator berfungsi untuk 

menghilangkan noise dari sinyal yang terdiri dari komponen kapasitor, dan rangkaian 

indikator berfungsi sebagai indikator apakah sensor sudah aktif atau tidak. Skematik 

adapter module turbidity sensor dapat dilihat pada Gambar 2.10: 
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Gambar 2.10 Skematik Adapter Module Turbidity Sensor 
Sumber : Datasheet Turbidity Sensor 

 
Turbidity Sensor Shield berfungsi untuk melindungi komponen sensor dari air. 

Hal ini dikarenakan komponen-komponen yang digunakan tidak bersifat waterproof. 

Turbidity Sensor Shield terbuat dari bahan plastik bening, yang mana bertujuan agar 

komponen sensor (LED inframerah dan fotodioda) dapat berfungsi dengan baik 

sebagai sender dan receiver. 

 
2.10 Sensor Suhu LM35DZ Waterproof 

Sensor suhu LM35DZ Waterproof (Gambar 2.11) adalah komponen 

elektronika yang memiliki fungsi untuk mengubah besaran suhu menjadi besaran 

listrik dalam bentuk tegangan. Sensor suhu LM35DZ yang dipakai dalam penelitian 

ini berupa komponen elektronika yang diproduksi oleh National Semiconductor. 

LM35DZ memiliki keakuratan tinggi dan kemudahan perancangan jika dibandingkan 

dengan sensor suhu yang lain, LM35DZ juga mempunyai keluaran impedansi yang 

rendah dan linieritas yang tinggi sehingga dapat dengan mudah dihubungkan dengan 

rangkaian kendali khusus serta tidak memerlukan penyetelan lanjutan (Alamin, 2019). 

Sensor LM35DZ waterproof memiliki spesifikasi dan fitur utama antara lain: 

a. Antarmuka hanya menggunakan satu kabel sebagai komunikasi data 

(menggunakan protokol Unique 1-Wire). 

b. Sensor terkalibrasi dalam satuan Celcius. 

c. Tersambung dengan kabel yang tahan air dan tahan terhadap suhu panas. 

d. Dilapisi dengan tiga lapisan, sehingga sensor dapat bekerja dengan baik di 

dalam air dan faktor skala yang linier yaitu 10 mV/oC. 
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e. Kemampuan multidrop yang menyederhanakan aplikasi penginderaan suhu 

terdistribusi dan tidak memerlukan komponen tambahan. 

f. Sensor dapat diumpankan daya melalui jalur datanya. Rentang dayanya 

adalah 3.0 Volt hingga 5.5 Volt. 

g. Dapat mengukur temperatur mulai dari -55°C hingga +125 °C. 

h. Memiliki akurasi +/-0.5 °C pada rentang -10 °C hingga +85 °C. 

i. Resolusi sensor bisa dipilih mulai dari 9 hingga 12 bit. 

j. Penggunaannya bisa dalam lingkungan kendali termostatis, sistem industri, 

produk rumahan, termometer, atau sistem apapun yang memerlukan 

pembacaan suhu. 

Gambar 2.11 Sensor Suhu LM35DZ Waterproof 
Sumber: http://kl801.ilearning.me/2017/02/26/ 

 
 

2.11 Modul SD Card 

SD Card Module merupakan modul untuk mengakses memory card yang 

bertipe micro SD untuk pembacaan maupun penulisan data dengan menggunakan 

sistem antarmuka SPI (Serial Parallel Interface). Modul ini cocok untuk berbagai 

aplikasi yang membutuhkan media penyimpan data, seperti sistem absensi, sistem 

antrian, maupun sistem aplikasi data logging lainnya (nyebarilmu.com, 2018). Fitur 

dan spesifikasi dari modul SD Card ini antara lain: 

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

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

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 2.12. 

http://kl801.ilearning.me/2017/02/26/
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Gambar 2.12 Modul SD Card 
Sumber: https://www.makerlab-electronics.com 

 

 

2.12 Modul Wifi ESP8266 

ESP8266 (Gambar 2.13) modul wifi yang berfungsi sebagai perangkat 

tambahan mikrokontroler seperti Arduino agar dapat terhubung langsung dengan wifi 

dan membuat koneksi TCP/IP. Modul ini membutuhkan daya sekitar 3.3 Volt dengan 

memiliki tiga mode wifi yaitu Station, Access Point dan Both. Modul ini juga 

dilengkapi dengan prosesor, memori dan GPIO yang mana jumlah pin bergantung 

dengan jenis ESP8266 yang kita gunakan. Sehingga modul ini bisa berdiri sendiri 

tanpa menggunakan mikrokontroler apapun karena sudah memiliki perlengkapan 

layaknya mikrokontroler (sinauarduino.com, 2016). Spesifikasi dari modul wifi 

ESP8266 sebagai berikut: 

a. Tegangan input (Vin) 3.3 VDC 

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

c. 802.11 b/g/n 

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

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 

http://www.makerlab-electronics.com/
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Gambar 2.13 Modul Wifi ESP8266 
Sumber: https://www.tokopedia.com/nofgipiston/modul-wifi-esp8266 

 

 

2.13 RTC (Real Time Clock) Module 

RTC (Real Time Clock) Module (Gambar 2.14) adalah sebuah modul/kit yang 

berfungsi untuk menjalankan fungsi waktu dan kalender secara realtime dengan 

menggunakan backup supply berupa baterai. Modul ini dibuat dengan menggunakan 

PCB berbahan fiber dan juga menggunakan lapisan mask solder untuk menjaga agar 

PCB tidak korosi. Selain itu modul ini sebagian besar menggunakan komponen 

semiconductor, sehingga modul terlihat minimalis dan menarik (Splashtronic, 2012). 

Modul RTC terdapat beberapa tipe yang dijual di pasaran antara lain RTC DS3231, 

RTC DS1302, dan RTC DS1307. 

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

a. SCL : Serial Clock Input untuk komunikasi data I2C 

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

c. SQW : Pin output untuk salahs atu 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. 

http://www.tokopedia.com/nofgipiston/modul-wifi-esp8266


26  

 

Gambar 2.14 RTC (Real Time Clock) Module 

Sumber: https://www.lelong.com.my 

 

 
2.15 Push Button 

Dalam rangkaian digital dikenal sinyal “high” dan “low” atau “1” dan “0”. 

Pada umumnya rangkaian digital memiliki sumber tegangan (Vcc) sebesar 5 volt atau 

3,3 volt. Pada rangkaian digital 5 volt sinyal “high” adalah 5 volt dan sinyal “low” 

adalah 0 volt, sedangkan pada rangkaian digital 3,3 volt sinyal “high” adalah 3,3 volt 

dan sinyal “low” adalah 0 volt. Tentunya sinyal “high” tidak harus persis 5 volt atau 

3,3 volt, tergantung dari toleransi rangkaian dan IC (Integrated Circuit) yang 

digunakan. 

Pada suatu rangkaian digital, ketika menggunakan suatu switch, push button, 

sebagai data input ke mikrokontroler terkadang terjadi masalah nilai tidak terbaca. 

Nilai input tersebut mengambang (float state) antara high dan low. Untuk mengatasi 

masalah tersebut dapat digunakan resistor pull-up atau pull-down. 

 

2.15.1 Resistor Pull-Up 

Resistor pull-up digunakan untuk mencegah nilai float pada kondisi high 

dengan menambahkan sebuah resistor pada jalur sumber tegangan dan paralel dengan 

jalur input ke mikrokontroler. Dengan pull-up resistor, pin input akan terbaca high saat 

tombol tidak ditekan. Dengan kata lain, sejumlah kecil arus mengalir antara VCC dan 

pin input (tidak ke ground), sehingga pin input dibaca mendekati VCC. Ketika tombol 

ditekan, maka akan menghubungkan pin input langsung ke ground. Arus mengalir 

melalui resistor ke ground, sehingga pin input akan terbaca dalam keadaan low. Jika 

tidak ada resistor, pada saat switch ditekan maka VCC akan terhubung langsung 

dengan ground, sehingga arus yang sangat besar akan mengalir antara VCC dan 

ground. Kondisi ini disebut short circuit. Kondisi ini dapat menyebabkan kerusakan 

fisik suplai daya dan rangkaian itu sendiri. Dengan adanya resistor maka arus yang 

http://www.lelong.com.my/
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sangat besar tersebut akan dapat dibatasi. Rangkaiannya ditunjukkan pada Gambar 

2.15. 

 

Gambar 2.15 Rangkaian Resistor Pull-Up 
Sumber: https://learn.sparkfun.com/tutorials/pull-up-resistors 

 

 

2.15.2 Resistor Pull Down 

Resistor pull down digunakan untuk mengatasi floating pada kondisi low. 

Rangkaiannya ditunjukkan pada Gambar 2.16. 
 
 

 
Gambar 2.16 Rangkaian Resistor Pull Down 

Sumber: https://learn.sparkfun.com/tutorials/pull-up-resistors 

 
Pada rangkaian diatas saat switch button ditekan pin input akan membaca high 

dan pin input akan membaca low saat switch button dilepas. Pilihan antara pull up atau 

pull down tergantung pada rangkaian yang ingin ditambahkan. Pada rangkaian diatas 

untuk mengatasi floating harus ditambahkan pull down. Penambahan pull up tetap 

akan mengatasi floating, akan tetapi saat switch ditekan atau pun tidak pin input akan 

tetap membaca high, sehingga mikrokontroler tidak mengetahui apakah swith ditekan 

atau tidak. 
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\ 

2.16 Fuse (Sekering) 

Fuse (sekering) merupakan suatu komponen elektronika yang berfungsi 

sebagai pengaman dalam rangkaian elektronika atau perangkat listrik. Fuse (sekering) 

ini pada dasarnya terdiri dari sebuah kawat yang halus dan pendek yang akan meleleh 

serta terputus apabila dialiri oleh arus listrik yang berlebihan atau apabila terjadi 

hubungan arus pendek (short circuit). Pada sebuah peralatan listrik, dengan putusnya 

fuse (sekering) tersebut, arus listrik yang berlebihan itu tidak akan dapat masuk ke 

dalam rangkaian elektronika sehingga tidak akan merusak komponen-komponen yang 

terdapat dalam sebuah rangkaian elektronika yang berkaitan (pendidikan.co.id, 2018). 

Berdasarkan fungsinya fuse tersebut dapat dibedakan menjadi 2 bagian yaitu fuse tipe 

blade/wedge dan fuse cartridge/glass. Fuse blade adalah salah satu jenis fuse yang 

paling sering dan banyak digunakan, karena fuse tipe blade ini dirancang dengan 

elemen metal serta lebih kompak dan juga rumah pelindung yang tembus pandang, 

sehingga pada saat putus akan terlihat, sedangkan fuse tipe cartridge dapat dilihat pada 

ujung logam penutup tabung kaca yang menampilkan angka penunjuk kapasitas 

sekering. Adapun simbol dan contoh pemasangan fuse ditunjukkan pada Gambar 2.17. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gambar 2.17 Simbol Fuse dan Contoh Pemasangan Fuse 

Sumber: teknikelektronika.com 

 

 
2.17 Karakteristik Pengukuran 

Dalam setiap pengukuran, hasil yang didapatkan belum tentu sesuai dengan 

nilai yang sebenarnya. Untuk mengetahui tingkat kebenaran dari suatu hasil 

pengukuran dibutuhkan beberapa parameter sehingga pengukuran yang dilakukan 

dapat diketahui ketertelusurannya. Untuk input tetap dibutuhkan parameter akurasi, 

presisi, bias dan kesalahan. Sedangkan input berubah parameter sensitivitas, linieritas 

dan histerisis (Mikhail dan Gracie, 1981). 
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Akurasi = (1 − 
Bias+ 3σ

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

𝑥̅  = 𝑖 ........................................................................................................... (2.5) 
⅀ 𝑥̅ 

𝑛 

2.17.1 Bias 

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

untuk input yang sama. Bias menunjukan kecenderungan nilai pengukuran yang lebih 

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

Persamaan bias ditunjukan sebagai berikut. 

 

Bias =  x𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟 − x   ............................................................................................. (2.2) 

 

 
2.17.2 Akurasi 

Akurasi atau ketelitian adalah derajat kedekatan harga penunjukan alat ukur 

dengan harga penunjukan alat ukur standar yang dianggap benar. Akurasi 

mendefinisikan seberapa dekat hasil pengukuran atau eksperimen dengan nilai yang 

sebenarnya. 

 

 

 

 

 

 : Standar deviasi 

xbenar : Nilai pengukuran standar 

xi : Nilai pengukuran 

x  : Nilai rata-tara pengukuran 

n :Jumlah data 

 

2.17.3 Presisi 

Presisi atau kebenaran atau ketepatan adalah derajat kedekatan dalam satu 

kelompok data pengukuran untuk input yang sama. Presisi merupakan kemampuan 

alat ukur untuk memberikan hasil pengukuran yang konsisten pada pengukuran 

berulang. 

 

Presisi = (1 − 
3σ

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

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

(2.4) 
𝑛−1 
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2.17.4 Kesalahan 

 
Kesalahan atau error adalah perbedaan antara output pengukuran dengan 

harga benar suatu standar. Kesalahan merupakan perbedaan antara indikasi dan nilai 

sebenarnya dari sinyal yang terukur. 

 

3σ+Bias 
Error = ( 

Xbenar 
) 100% .............................................................................. (2.7) 

 
 

2.17.5 Sensitivitas 

Sensitivitas adalah perubahan reaksi pada alat ukur dibagi oleh hubungan 

perubahan aksinya. Sensitivitas merupakan perbandingan output dan input alat ukur. 

Pada alat ukur yang linear, sensitivitas relatif tetap. Dalam beberapa hal, alat ukur yang 

baik memiliki nilai sensitivitas yang besar. 

K =  
eo ........................................................................................................................................................................................ 

(2.8) 
ei 

K : Sensitivitas 

eo : Output dari alat ukur 

ei : Input dari alat ukur 

 

2.17.6 Linieritas 

Linieritas menggambarkan kedekatan hubungan antara input dan output dari suatu 

instrument. Linieritas yang baik adalah jika input pengukuran memberikan output 

yang sebanding lurus. Linieritas dapat dinyatakan dengan sebuah persamaan garis. 

𝑒𝑜 = 𝑚𝑒𝑖 + 𝑏 ................................................................................................. (2.9) 

𝑚 = 
𝑁 ∑ 𝑒𝑖𝑒𝑜− (∑𝑒𝑖)(∑𝑒𝑜) 

𝑁∑𝑒𝑖2− (∑𝑒𝑖)2 
................................................................................... (2.10) 

𝑏 =  
∑𝑒𝑜(∑𝑒𝑖

2)− (∑𝑒𝑖𝑒𝑜)(∑𝑒𝑖) 

𝑁∑𝑒𝑖2− (∑𝑒𝑖)2 
............................................................................... (2.11) 

 

 

 
 

𝑒𝑜 ∶ Output pengukuran 

𝑒𝑖 ∶ Input pengukuran 

m : Linieritas 

b  : Konstanta 
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2.17.7 Histerisis 

Histerisis adalah kurva perbandingan output dengan input untuk perubahan 

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

dianggap nilai minimum. Sedangkan untuk mencari histeresis output atau perbedaan 

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

merupakan perbedaan kurva naik dan kurva turun maka persamaan histerisis dapat 

dirumuskan sebagai berikut. 

 

Histerisis input = ei naik – ei turun ..............................................................................................................(2.12) 

 
Histeresis output = eo naik – eo turun ........................................................................................................(2.13) 
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BAB III 

RANCANG BANGUN 

 
Dalam Rancang Bangun ini dibahas mengenai desain perancangan dari 

prototipe alat ukur kualitas air. Desain perancangan yang dimaksud adalah meliputi 

hardware, konfigurasi alat, serta rangkaian yang ada di dalam prototipe. Di samping 

itu, dijelaskan juga prosedur yang menunjang keberhasilan prototipe alat ukur kualitas 

air yaitu prosedur pengenceran larutan untuk larutan standar kekeruhan, prosedur 

kalibrasi sensor suhu dan sensor kekeruhan serta prosedur pengujian keseluruhan alat. 

 

3.1 Desain Prototipe Alat Ukur Kualitas Air 

Gambar 3.1 Skema Pengujian Kualitas Air 

 
Gambar 3.1 merupakan skema pengujian kualitas air yang direncanakan. 

Prototipe akan diletakkan di dekat tempat penampungan air bawah tanah. Dalam 

proyek akhir ini, prototipe akan digunakan sebagai alat untuk pengawasan internal 

kualitas air di tempat penampungan air dari jalur distribusi PDAM di Pusat 

Pengembangan Sumber Daya Kemetrologian (PPSDK). Prototipe ini dapat berjalan 

dengan adanya supply dari jala jala listrik. Adapun tampak depan dari prototipe alat 

ukur kualitas air ini dijelaskan pada Gambar 3.2 yang mana terdapat tombol switch 

untuk mengaktifkan prototipe, LCD sebagai indikator besaran yang diukur secara 

langsung, LED sebagai indikator tingkat kekeruhan dalam bentuk cahaya, modul wifi 

ESP8266 sebagai media penghubung dengan jaringan internet, buzzer sebagai 
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indikator tingkat kekeruhan dalam bentuk bunyi, push button untuk switch fungsi 

akuisisi data dan reset, slot kecil modul SD Card untuk mengambil ataupun 

meletakkan microSD, konektor sensor untuk menyambungkan kabel sensor serta port 

USB jika dibutuhkan programming ulang ataupun untuk power bank jika dibutuhkan 

apabila tidak terdapat jala jala listrik dekat penampungan air. 

 

Gambar 3.2 Tampak Depan Prototipe Alat Ukur Kualitas Air 

 
Untuk tampilan belakang prototipe ditunjukkan pada Gambar 3.3 yang mana 

terdapat fan yang berfungsi sebagai pendingin sistem dan pembuang aliran panas. 

Fuse berfungsi sebagai circuit breaker apabila terdapat hubungan arus pendek dan AC 

Input sebagai kabel penghubung ke jala jala listrik. 
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Gambar 3.3 Tampak Belakang Prototipe Alat Ukur Kualitas Air 
 
 

Gambar 3.4 Rangkaian Modul dan Arduino Prototipe Alat Ukur Kualitas Air 
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Kualitas air yang dibahas bukanlah kualitas air minum melainkan kualitas air 

bersih yang dalam hal ini dibatasi parameter kualitasnya yaitu tingkat kekeruhan air 

dan suhu air. Pada Gambar 3.4 diperlihatkan mengenai tampak dalam dari prototipe 

alat ukur kualitas air yang terdiri dari power supply, turbidity adapter module, modul 

SD Card, modul RTC, kipas, Arduino UNO, jumper dan resistor. Pembuatan 

prototipe alat ukur kualitas air ini menggunakan sensor turbidity dan sensor LM35DZ 

Waterproof. Sensor turbidity sebagai sensor optik yang akan mendeteksi tingkat 

kekeruhan air dengan mengukur transmitansi dan hamburan cahaya yang berbanding 

lurus dengan kadar Total Suspended Solids (TTS). Sedangkan sensor LM35DZ 

Waterproof berfungsi sebagai sensor untuk mengukur suhu air. Nilai hasil pengukuran 

kekeruhan dan suhu tersebut akan ditampilkan melalui LCD 16x2. 

Prototipe alat ukur kualitas air juga dilengkapi dengan Modul SD Card dan 

Modul Wifi ESP8266. Modul SD Card digunakan untuk melakukan akuisisi data 

secara offline, yang mana pengguna dapat mengambil data hasil pengukuran tanpa 

perlu terkoneksi dengan jaringan internet. Modul Wifi ESP8266 merupakan modul 

wifi yang terintegrasi dengan microntroller agar dapat terhubung langsung dengan 

wifi dan membuat koneksi TCP/IP. Modul Wifi ESP8266 digunakan untuk melakukan 

akuisisi data secara online, yang mana hasil pengukuran dapat dilihat secara real time 

melalui mobile phone atau komputer yang terhubung dengan internet (Internet of 

Things). Berdasarkan hal tersebut digunakan ThingSpeak sebagai platform IoT open 

source/cloud untuk menyimpan atau mengambil data. Sehingga dapat dilakukan 

monitoring setiap saat terhadap kondisi air dan data hasil pengukuran juga dapat di 

download setiap saat. 

Beberapa komponen tambahan juga ditambahkan pada prototipe alat ukur 

kualitas air antara lain LED indikator, button, dan buzzer. LED digunakan sebagai 

indikator tingkat kekeruhan air yang mana digunakan 3 LED dengan warna berbeda 

yaitu merah, kuning dan hijau. Merah sebagain indikator air sangat keruh, kuning 

adalah indikator sedang, dan hijau adalah indikator tidak keruh. Jika indikator 

menandakan air sangat keruh maka buzzer akan berbunyi sebagai penanda air harus 

diganti. Button berfungsi untuk mengganti mode pada prototipe alat ukur. Pada 

prototipe alat ukur terdapat 3 mode yaitu Mode SD Card, Mode Wifi, dan Mode Reset. 

Sumber daya atau supply untuk prototipe alat ukur kualitas air ini adalah catu 

daya dari sumber listrik 220 VAC dengan tegangan keluaran 9 VDC. Sumber listrik 

AC   220   V terlebih   dahulu   diturunkan   tegangannya menjadi   12   V dengan 
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menggunakan transformator/trafo jenis step-down. Output dari trafo masih berupa 

listrik arus bolak balik (AC), sehingga harus diubah menjadi listrik arus searah (DC) 

dengan menggunakan rectifier atau penyearah gelombang. Rangkaian penyearah 

gelombang digunakan rangkaian full wave rectifier yang terdiri dari 4 komponen 

dioda. Dalam rangkaian catu daya juga digunakan filter untuk meratakan sinyal arus 

yang keluar dari rangkaian penyearah gelombang. Filter terdiri dari komponen 

kapasitor/kondensator yang berjenis elektrolit atau ELCO (Electrolyte Capacitor). 

Prinsip kerja instrumen pengukuran secara umum dapat dijelaskan melalui 

Gambar 3.5 dan Gambar 3.6 berikut: 

 

Gambar 3.5 Rancangan Prototipe Alat Ukur Kualitas Air 
 

 

 
 

Gambar 3.6 Diagram Blok Prototipe Alat Ukur Kualitas Air 
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Pada pembuatan prototipe alat ukur kualitas air ini digunakan aplikasi Fritzing 

untuk menggambarkan konfigurasi wiring atau pengkabelan prototipe alat ukur secara 

keseluruhan (Gambar 3.7). Fritzing digunakan karena merupakan perangkat lunak 

yang tidak berbayar, mudah digunakan dan dapat memberikan fasilitas untuk 

melakukan perancangan sistem elektronika. Pada pembuatan konfigurasi wiring, 

terdapat library komponen-komponen yang tidak tersedia di Fritzing. Sehingga 

library komponen yang tidak tersedia harus diunduh secara manual. 

 

Gambar 3.7 Konfigurasi Wiring Fritzing Prototipe Alat Ukur Kualitas Air 

 

3.2 Rangkaian Catu Daya 

Catu daya berfungsi sebagai sumber daya untuk mengaktifkan Arduino dan 

komponen elektronika lainnya dengan tegangan 9 V DC. Rangkaian catu daya 

memiliki 4 bagian utama yaitu transformator, rectifier, filter dan voltage regulator. 

Transformator yang digunakan untuk rangkaian catu daya ini adalah transformator 

jenis step down 500 mA yang berfungsi untuk menurunkan tegangan listrik dari jala- 

jala listrik 220 V AC menjadi 12 V AC. Dikarenakan sumber daya untuk Arduino 

adalah sumber tegangan DC, maka digunakan rangkaian rectifier untuk mengubah 

tegangan AC menjadi tegangan DC. 

Rangakain rectifier atau penyearah gelombang yang digunakan untuk 

rangkaian catu daya ini adalah rangkaian penyearah gelombang penuh (full wave 

rectifier) yang terdiri dari empat buah dioda dan sebuah filter kapasitor sebesar 

1000µF. Kapasitor berfungsi sebagai filter yang digunakan untuk meratakan sinyal 
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arus yang keluar dari rectifier. Tegangan keluaran yang digunakan untuk jack DC 

Arduino adalah 9 VDC. 

Untuk menghasilkan tegangan dan arus DC yang tetap dan stabil, diperlukan 

voltage regulator yang berfungsi untuk mengatur tegangan sehingga tegangan 

keluaran tidak dipengaruhi oleh suhu, arus beban dan juga tegangan input yang berasal 

keluaran filter. Voltage regulator terdiri dari dioda zener, transistor atau IC (Integrated 

Circuit). Namun pada rangakaian catu daya ini, tidak digunakan rangkaian voltage 

regulator setelah keluaran 9 VDC dari rectifier dan filter. Keluaran catu daya langsung 

dihubungkan ke jack DC Arduino, yang mana Arduino sudah memiliki rangkaian 

voltage regulator tersendiri dengan tegangan keluaran 5 VDC. Hal ini dilakukan 

dikarenakan rata-rata sensor dan modul yang digunakan menggunakan input tegangan 

5 VDC. Sehingga rangkaian menjadi lebih efisien dan menghemat biaya. 

 

3.3 Rangkaian Safety Fuse 

Fuse atau sekering adalah alat yang digunakan untuk memutuskan arus listrik 

pada saat terjadi hubung singkat (short) atau arus berlebih (overcurrent) pada 

rangkaian listrik. Pada pembuatan prototipe alat ukur kualitas air ini, fuse digunakan 

sebagai safety component untuk membatasi arus berlebih pada rangkaian. Jenis fuse 

yang digunakan adalah jenis fuse glass, yang mana terbuat dari kaca atau glass dan 

didalamnya terdapat selembar kawat khusus. Besarnya penampang kawat menentukan 

besarnya kapasitas fuse atau kemampuan fuse mengalirkan arus listrik. 

Kapasitas fuse yang digunakan dalam pembuatan prototipe alat ukur kualitas 

air adalah fuse 1,5 A. Pemilihan kapasitas fuse tersebut didasarkan dari kapasitas 

transformator yang digunakan pada rangkaian catu daya yaitu 500 mA. Kapasitas fuse 

harus lebih besar dari kapasitas transformator agar bisa menjaga catu daya dari 

kelebihan arus. Jadi jika terjadi hubungan arus pendek (short), maka fuse akan putus 

atau meletus. Elemen di dalam fuse mencair membuka rangkaian dan mencegah 

komponen lain rusak oleh arus yang berlebih. 

 

3.4 Rangkaian Sensor 

3.4.1 Sensor Kekeruhan 

Sensor kekeruhan yang digunakan pada prototipe ini adalah turbidity sensor 

jenis DFRobot tipe SEN0189. Sensor ini memiliki turbidity adapter module yang 
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memiliki fungsi mengatur keluaran sensor menjadi analog atau digital sesuai 

kebutuhan. Pada pembuatan prototipe ini, turbidity adapter module mengatur keluaran 

sensor menjadi analog agar keluaran sensor dengan besaran tegangan dapat dikonversi 

ke nilai kekeruhan. Sensor memiliki 3 kabel yaitu kabel Vcc, ground, dan Vout. Ketiga 

kabel tersebut dihubungkan ke arduino yang mana kabel Vcc ke pin 5 V, kabel ground 

ke pin GND, dan kabel Vout ke pin A0. 

 
3.4.2 Sensor Suhu 

Sensor suhu yang digunakan pada prototipe ini adalah sensor LM35DZ 

waterproof versi DS18B20. Sensor memiliki 3 kabel yaitu kabel Vdd, GND, Data. 

Ketiga kabel tersebut dihubungkan ke Arduino yang mana kabel Vdd dan kabel GND 

diseri lalu dihubungkan ke pin GND, kabel Data diparalelkan ke pin D5 dan pin 5 V 

dengan resistor sebesar 4,7 kΩ. DS18B20 adalah sensor “one-wire” yang bisa 

dihubungkan secara paralel. Jika dipasang lebih dari satu, semua sensor berbagi pin 

yang sama, tapi resistor 4,7 kΩ cukup dipasang satu saja. Fungsi dari resistor ini adalah 

sebagai ‘pull up’ dari jalur data, dan diperlukan untuk membantu memastikan proses 

transfer data tetap berjalan stabil dan baik. 

 

3.5 Rangkaian Akuisisi Data 

3.5.1 Modul Real Time Clock 

Modul Real Time Clock yang digunakan pada prototipe ini adalah modul RTC 

DS1302 yang berfungsi menghitung waktu yang dimulai dari detik, menit, jam, hari, 

tanggal, bulan, hingga tahun dengan akurat. Pada modul ini digunakan tegangan input 

kerja 5 VDC dan antarmuka I2C (Serial data dan serial clock) serta difungsikan 

sebagai penampil waktu secara real time untuk setiap data hasil pengukuran yang 

diambil. Pin modul RTC terdiri atas Vcc, GND, CLK, DAT, dan RST. Setiap pin pada 

modul RTC dihubungkan ke pin pada Arduino, yaitu pin Vcc ke 5 V, pin GND ke 

GND, pin CLK ke D6, pin DAT ke D7, serta pin RST ke D8. 

 

3.5.2 Modul SD Card 

Modul SD Card yang digunakan pada prototipe ini adalah SD Card Module 

Serial Parallel Interface (SPI) yang merupakan modul untuk mengakses memori card 

tipe microSD untuk pembacaan maupun penulisan data. Pada modul ini digunakan 
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tegangan input kerja 5 VDC serta difungsikan sebagai penghubung micro SD Card 

untuk menyimpan data hasil pengukuran. Adapun pin modul SD Card antara lain CS, 

SCK, MOSI, MISO, Vcc dan GND. Setiap pin pada modul SD Card dihubungkan ke 

pin Arduino, yaitu pin CS ke D4, pin SCK ke D13, pin MOSI ke D11, pin MISO ke 

D12, pin Vcc ke 5 V dan pin GND ke GND. 

 

3.5.3 Modul Wifi ESP8266 

Modul Wifi ESP8266 yang digunakan pada prototipe ini adalah Modul Wifi 

ESP8266 dengan tipe ESP-01 kapasitas RAM 1 MB yang memiliki fungsi membentuk 

koneksi TCP/IP agar terhubung ke ThingSpeak sehingga dapat dilakukan proses 

unggah dan unduh data hasil pengukuran. Disamping itu, modul harus terkoneksi 

dengan jaringan wifi/data seluler untuk dapat melakukan fungsi tersebut. Selain modul 

wifi ESP8266 digunakan juga adapter board yang didalamnya terdapat voltage 

regulator. Adapter board berfungsi sebagai base shield untuk ESP-01 agar mudah 

disambungkan ke Arduino dan dapat langsung digunakan tegangan 5 V dari Arduino 

dan pin TX serta RX juga dapat disambungkan langsung ke software serial Arduino. 

Sebenarnya, modul Wifi ESP8266 ESP-01 memiliki 8 pin yaitu Vcc, GND, RXD, 

TXD, CH_PD, GPIO_0, GPIO_1, dan RSTn, namun dikarenakan modul sudah 

dihubungkan ke adapter board pin CH_PD, GPIO_0, GPIO_1, dan RSTn tidak perlu 

digunakan lagi sehingga dapat menghemat penggunaan pin ke arduino. Keempat pin 

yang tersisa antara lain pin Vcc, GND, RXD, dan TXD dihubungkan ke pin arduino, 

yang mana pin Vcc ke 5 V, pin GND ke GND, pin RXD ke D3, serta pin TXD ke D2. 

 

3.5.4 Push Button 

Pada prototipe ini digunakan tiga buah push button jenis normally open (NO) 

dan dirangkai dengan konfigurasi resistor pull down. Resistor pull down digunakan 

untuk mengatasi floating pada kondisi low. Jadi, rangkaian pull down akan 

memberikan output nol atau ground selama tidak ada trigger pada input sistem. Push 

button berfungsi sebagai switch akuisisi data dengan cara penyimpanan data melalui 

SD Card atau upload data melalui internet of things dengan media ThingSpeak. 
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3.6 Rangkaian Indikator 

3.6.1 Light Emitting Diode (LED) 

Pada prototipe ini digunakan tiga buah LED dengan warna berbeda yaitu 

merah, kuning, dan hijau. Ketiga LED tersebut dipasang dengan mounting house LED 

yang berfungsi untuk mempercantik tampilan pada casing prototipe. Kaki LED Anoda 

(+) dihubungkan ke pin A1, A2, serta A3 sedangkan kaki LED Katoda (-) dihubungkan 

ke GND. Sebelum pin analog A1, A2, dan A3 dihubungkan ke LED, diperlukan 

resistor sebesar 1 kΩ agar LED tidak mengalami over heating dan arus yang masuk 

ke LED tidak terlalu besar sehingga menyebabkan LED akan rusak. LED berfungsi 

sebagai indikator kekeruhan air yang mana ketika nilai kekeruhan sudah diatas 100 

NTU LED merah akan aktif, ketika nilai kekeruhan berada di rentang 26 NTU – 100 

NTU LED kuning akan aktif sedangkan ketika nilai kekeruhan berada di rentang 0 

NTU – 25 NTU LED hijau akan aktif. 

 

3.6.2 Buzzer 

Pada prototipe ini digunakan satu buah buzzer yang terhubung seri dengan 

indikator LED merah. Buzzer memiliki fungsi sebagai notifikasi dalam bentuk suara 

atas terjadinya kondisi suatu alat. Cara kerjanya yaitu dengan mengubah getaran listrik 

menjadi getaran suara. Kaki positif buzzer dihubungkan seri dengan LED merah dan 

kaki negatifnya dihubungkan ke pin GND sehingga ketika LED merah aktif maka 

buzzer yang terhubung juga akan aktif. 

 

3.6.3 Liquid Crystal Display (LCD) 

Pada prototipe ini digunakan satu buah LCD yang dikendalikan secara serial 

sinkron dengan protokol I2C (Inter Integrated Circuit) atau TWI (Two Wire 

Interface). Normalnya, modul LCD dikendalikan secara paralel baik untuk jalur data 

maupun kontrolnya. Namun, jalur paralel akan memakan banyak pin di sisi kontroler 

setidaknya dibutuhkan 7 pin untuk mengendalikan sebuah modul LCD. Dikarenakan 

ingin menghemat jalur pin arduino, maka digunakanlah I2C converter sehingga hanya 

membutuhkan 4 jalur kabel. Arduino sendiri sudah didukung oleh protokol I2C. Di 

papan Arduino UNO, port I2C terletak pada pin A4 untuk jalur SDA (Serial Data) dan 

pin A5 untuk jalur SCL (Serial Clock) sedangkan untuk jalur Vcc dihubungkan ke pin 

5 V dan ground ke pin GND. 
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3.7 Prosedur Pengujian Alat 

3.7.1 Prosedur Pengenceran Larutan Standar Kekeruhan 

Pengenceran larutan standar kekeruhan formazin dilakukan untuk 

mendapatkan beberapa titik sampel standar yang nantinya digunakan sebagai media 

kalibrasi sensor kekeruhan. Larutan standar kekeruhan yang didapat dari 

Laboratorium Kimia ITB adalah larutan formazin dengan tingkat kekeruhan 400 FTU 

sebanyak 200 ml yang mana 1 FTU jika dikonversikan akan sama dengan 1 NTU. 

Adapun prosedur pengenceran larutan standar kekeruhan adalah sebagai berikut: 

1. Larutan standar formazin 400 NTU sebanyak 200 ml, aquades, pipet ukur, 

labu ukur 100 ml, dan kertas hisap disiapkan. 

2. Perhitungan pengenceran larutan standar kekeruhan dilakukan untuk 

menentukan titik sampel yang ingin didapatkan. 

3. Larutan formazin diambil menggunakan pipet ukur sesuai dengan 

perhitungan dan dimasukkan ke dalam labu ukur. 

4. Aquades ditambahkan ke labu ukur hingga mencapai garis meniscus. 

5. Permukaan di sekitar bibir labu ukur dibersihkan dengan kertas hisap agar 

cairan yang ada di labu ukur tepat 100 ml. 

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

 

 
3.7.2 Prosedur Pengujian Kalibrasi Sensor Kekeruhan Alat Ukur Kualitas Air 

Pengujian kalibrasi alat ukur ini dilakukan untuk mengetahui nilai kekeruhan 

pada standar larutan yang telah dibuat. Kalibrasi dilakukan untuk membandingkan alat 

ukur uji (turbidity sensor) dengan larutan standar kekeruhan formazin dengan satuan 

FTU yang mana 1 FTU = 1 NTU. Prinsipnya adalah membandingkan nilai tegangan 

keluaran sensor terhadap nilai kekeruhan larutan untuk mendapatkan kurva kalibrasi 

yang dapat dimasukkan ke dalam program Arduino. Adapun prosedur kalibrasinya 

adalah sebagai berikut : 

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

standar formazin disiapkan. 

2. Kabel USB Arduino disambungkan ke komputer. 

3. Software Arduino dibukan pada komputer dan program diupload. 

4. Sensor kekeruhan diltekan pada aquades yang telah disiapkan. 
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5. Pembacaan keluaran sensor dilakukan berupa tegangan dalam orde mili volt 

(mV) yang dapat dilihat pada serial monitor. Dilanjutkan dengan beberapa 

titik larutan standar kekeruhan yang telah disediakan antara lain 25 NTU, 

50 NTU, 100 NTU, 150 NTU, 200 NTU, 250 NTU. 

6. Pembacaan keluaran sensor dilakukan kembali dengan urutan terbalik guna 

mendapatkan hasil pengukuran turun dan mendapatkan grafik histeresis. 

7. Data diplot ke grafik dengan sumbu x tegangan keluaran dan sumbu y nilai 

kekeruhan untuk mendapatkan hubungan persamaan garis. Persamaan garis 

yang didapat dimasukkan kedalam program Arduino untuk mendapatkan 

hasil pengukuran tanpa bias. 

Prosedur kalibrasi sensor kekeruhan tersebut dapat diringkas dan ditunjukkan 

pada flowchart Gambar 3.8. 
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Gambar 3.8 Flowchart Prosedur Kalibrasi Sensor Kekeruhan 
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3.7.3 Prosedur Pengujian Kalibrasi Sensor Suhu Alat Ukur Kualitas Air 

Pengujian kalibrasi alat ukur ini dilakukan untuk mengetahui error di setiap 

titik pengukuran suhu. Kalibrasi dilakukan untuk membandingkan alat ukur uji 

(Sensor Suhu LM35DZ) dengan standar (Micro Bath). Prinsipnya membandingkan 

nilai suhu antara sensor suhu LM35DZ dengan micro bath. Adapun prosedur 

kalibrasinya adalah sebagai berikut : 

1. Prototipe alat ukur kualitas air dan micro bath disiapkan sebelum dilakukan 

kalibrasi sensor suhu uji LM35DZ Waterproof. 

2. Sensor suhu uji dipasang dan USB Arduino disambungkan ke komputer. 

3. Software Arduino dibuka pada komputer dan program diupload. 

4. Pengaturan suhu pada standar micro bath dilakukan pada rentang 20°C, 

25°C, 30°C, 35°C, 40°C, 45°C, dan 50°C . 

5. Sensor suhu uji diletakan ke dalam lubang micro bath untuk dapat 

mendeteksi suhu. 

6. Setelah micro bath mencapai suhu yang ingin diukur, dilakukan 

pengkondisian suhu selama 10 menit di setiap titik untuk menstabilkan 

penunjukkan suhu pada micro bath. 

7. Dilakukan pembacaan data pengukuran sensor suhu uji melalui serial print 

pada Arduino atau display LCD sebanyak 30 data dalam selang waktu 10 

detik setiap pengambilan 1 data. 

8. Data diplot dengan grafik sumbu x pembacaan sensor suhu LM35DZ dan 

sumbu y penunjukkan micro bath untuk mendapatkan hubungan persamaan 

garis. 
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Gambar 3. 9 Flowchart Prosedur Kalibrasi Sensor Suhu LM35DZ 
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3.7.4 Prosedur Pengujian Keseluruhan Alat Ukur Kualitas Air 

Pengujian keseluruhan alat ukur kualitas air ini dilakukan di dekat tempat 

penampungan air bawah tanah sebagai alat untuk pengawasan internal kualitas air di 

tempat penampungan air dari jalur distribusi PDAM di PPSDK. Prototipe alat ukur 

akan diletakkan di dekat penyimpanan air bawah tanah dan terdapat sumber jala jala 

listrik didekatnya. Adapun prosedur pengujiannya adalah sebagai berikut : 

1. Sensor suhu dan sensor kekeruhan dihubungkan ke konektor prototipe alat 

ukur kualitas air. 

2. Sensor suhu dan sensor kekeruhan dicelupkan ke dalam tempat 

penyimpanan air. 

3. Kabel AC Input dihubungkan ke jala jala listrik dan tekan tombol switch ON 

4. Push button untuk fungsi mode wifi atau mode SD Card ditekan sesuai 

kebutuhan. 

5. Prototipe alat ukur kualiatas air siap digunakan. 

Algoritma pemrograman prototipe alat ukur kualitas air yang dibuat terdiri dari 

bagian setup, loop, dan beberapa fungsi lainnya. Flowchart algoritma dapat dilihat 

pada Gambar 3.10. Pertama, dilakukan inisialisasi variabel seperti tegangan, 

kekeruhan, suhu, dll. Penggunaan variabel bebas yang mana menyesuaikan dengan 

fungsi dan logic program. Selanjutnya dilakukan pengaturan baudrate, baudrate yang 

digunakan adalah 115200 karena menyesuaikan dengan modul ESP8266 yang bekerja 

di baudrate 115200. Selain itu penggunaan baudrate 115200 didasarkan pada jarak 

transmisi data yang tidak terlalu jauh. Tahap kedua yaitu masuk ke bagian loop yang 

mana dilakukan inisialiasi tegangan terlebih dahulu menjadi nol. Inisialisasi tegangan 

sama dengan nol dilakukan agar pembacaan tegangan dari sensor akurat dan 

menghindari offset atau bias. Selanjutnya dilakukan konversi tegangan yang dibaca 

menjadi nilai kekeruhan dan nilai suhu. 

Prototipe alat ukur kualitas air yang dibuat memiliki dua mode yaitu mode SD 

Card dan mode wifi. Sehingga digunakan algoritma atau logic “if”. Dengan logic if 

program bisa diatur untuk menjalankan satu fungsi berdasarkan push button yang 

ditekan. Hal ini dilakukan dikarenakan fungsi SD Card dan wifi tidak bisa berjalan 

bersamaan yang disebabkan tidak sinkronnya antar library. Tahap terakhir adalah 

membuat program untuk menampilkan nilai kekeruhan dan suhu yang didapat melalui 

LCD display. 
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Gambar 3.10 Flowchart Algoritma Program Prototipe Alat Ukur Kualitas Air 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
 

Dalam Bab IV ini dibahas mengenai semua data yang didapatkan dalam 

pembuatan, kalibrasi serta pengujian lapangan prototipe alat ukur kualitas air. 

 

4.1 Hasil Pengenceran Larutan Standar Kekeruhan 

Dari larutan standar formazin dengan kekeruhan 400 NTU, akan diencerkan 

menjadi larutan standar formazin dengan kekeruhan 25 NTU, 50 NTU, 100 NTU, 150 

NTU, 200 NTU dan 250 NTU dengan aquades menggunakan rumus pengenceran yang 

ada pada subbab 2.6. Dari rumus tersebut akan diketahui berapa volume yang 

dibutuhkan larutan standar formazin 400 NTU untuk mendapatkan 100 ml larutan 

standar kekeruhan yang diinginkan. 

Untuk mendapatkan larutan standar formazin 25 NTU, maka dibutuhkan 

volume larutan standar formazin 400 NTU sebesar: 

25 NTU × 100 ml = 400 NTU × V25 

25 NTU × 100 ml 
V25 =  

 

400 NTU 

V25 = 6,25 ml 

Untuk mendapatkan larutan standar formazin 50 NTU, maka dibutuhkan 

volume larutan standar formazin 400 NTU sebesar: 

50 NTU × 100 ml = 400 NTU × V50 

50 NTU × 100 ml 
V50 =  

 

400 NTU 

V50 = 12,5 ml 

Untuk mendapatkan larutan standar formazin 100 NTU, maka dibutuhkan 

volume larutan standar formazin 400 NTU sebesar: 

100 NTU × 100 ml = 400 NTU × V100 

100 NTU × 100 ml 
V100 = 

 
 

400 NTU 

V100 = 25 ml 

Untuk mendapatkan larutan standar formazin 150 NTU, maka dibutuhkan 

volume larutan standar formazin 400 NTU sebesar: 

150 NTU × 100 ml = 400 NTU × V150 
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V150 = 
150 NTU × 100 ml 

 
 

400 NTU 

V150 = 37,5 ml 

Untuk mendapatkan larutan standar formazin 200 NTU, maka dibutuhkan 

volume larutan standar formazin 400 NTU sebesar: 

200 NTU × 100 ml = 400 NTU × V200 

200 NTU × 100 ml 
V200 = 

 
 

400 NTU 

V200 = 50 ml 

Untuk mendapatkan larutan standar formazin 250 NTU, maka dibutuhkan 

volume larutan standar formazin 400 NTU sebesar: 

250 NTU × 100 ml = 400 NTU × V250 

250 NTU × 100 ml 
V250 = 

 
 

400 NTU 

V250 = 62,5 ml 

 
Setelah mendapatkan volume larutan formazin 400 NTU yang dibutuhkan 

untuk mendapatkan larutan formazin dengan tingkat kekeruhan yang baru, volume 

aquades untuk mengencerkan larutan juga dapat dihitung dengan cara mengurangi 

volume larutan yang diinginkan dengan volume larutan formazin 400 NTU yang 

dibutuhkan. Dalam pembuatan sampel standar kekeruhan ini, volume yang diinginkan 

adalah 100 ml sesuai dengan labu ukur yang digunakan. Maka dari itu, volume 

aquades yang digunakan dapat dihitung dengan cara 100 ml – Volume larutan standar 

formazin 400 NTU. Hasil perhitungannya dirangkum pada Tabel 4.1. 

 

Tabel 4.1 Hasil Perhitungan Volume Larutan Standar Formazin dan Aquades 

Larutan standar formazin 

hasil pengenceran dalam 

100 ml (M2) 

Volume larutan standar 

formazin 400 NTU (V1) 

Volume aquades 

(V2) 

25 NTU 6,25 ml 93,75 ml 

50 NTU 12,5 ml 87,5 ml 

100 NTU 25 ml 75 ml 

150 NTU 37,5 ml 62,5 ml 

200 NTU 50 ml 50 ml 

250 NTU 62,5 ml 37,5 ml 
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4.2 Hasil Pengujian Kalibrasi Sensor Kekeruhan 

Pada pengujian kalibrasi sensor kekeruhan, dilakukan pengambilan data di 7 

titik kekeruhan dalam rentang 0-250 NTU. Pengujian dilakukan dengan cara 

pengukuran naik dan juga pengukuran turun. Pengambilan data dilakukan sebanyak 

30 data sebagaimana tertera pada Lampiran 3 (Tabel 1 dan Tabel 2). Data kemudian 

dirata-rata dan dirangkum pada Tabel 4.2. 

Tabel 4.2 Nilai Tegangan Keluaran Turbidity Sensor 

 

Input (NTU) 
Output (mV) 

Naik Turun 

0 4660 4660 

25 4658 4658 

50 4656 4656 

100 4652 4652 

150 4647 4648 

200 4642 4642 

250 4638 4637 

 
Setelah mendapatkan data pengukuran kekeruhan satuan NTU dengan 7 titik 

yang menghasilkan tegangan keluaran sensor dalam orde milivolt (mV), data 

kemudian dapat diolah untuk mendapatkan nilai karakteristik pengukuran. Untuk 

menghitung nilai akurasi, presisi, bias, dan error dapat digunakan pengujian dengan 

input tetap sedangkan untuk nilai sensitivitas, linieritas dan histeresis dapat diperoleh 

dari pengujian dengan input berubah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Grafik Hubungan Tegangan Keluaran dan Kekeruhan 
Sumber: Data Sheet Turbidity Sensor SKU SEN0189 
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Gambar 4.1 diatas merupakan grafik yang didapat dari datasheet mengenai 

hubungan antara nilai tegangan keluaran turbidity sensor dengan kekeruhan yang 

dideteksinya. Sumbu x merupakan nilai tegangan keluaran dalam satuan volt dan 

sumbu y merupakan nilai kekeruhan dalam satuan NTU. Untuk melakukan pengujian 

dengan input tetap, diambil 3 data yaitu minimum 0 NTU, titik tengah 100 NTU, dan 

maksimum 250 NTU. Persamaan dari grafik diatas akan diambil sebagai penentuan 

nilai benar dari pengukuran yang mana untuk input 0 NTU tegangan keluaran yang 

terukur adalah sebesar 4200 mV, input 100 NTU tegangan keluaran yang terukur 

adalah 4173 mV dan input 250 NTU tegangan keluaran yang terukur adalah 4131 mV. 

Adapun data-data hasil pengujiannya adalah sebagai berikut : 

a. Pengujian pada input 0 NTU (minimum) 

Tabel 4.3 Hasil Pengujian pada Input 0 NTU (Minimum) 

Pengujian 
ke 

Hasil Uji 
(mV) 

Hasil Standar 
(mV) 

1 4659 4200 

2 4660 4200 

3 4660 4200 

4 4660 4200 

5 4660 4200 

6 4660 4200 

7 4660 4200 

8 4660 4200 

9 4660 4200 

10 4660 4200 

11 4660 4200 

12 4660 4200 

13 4660 4200 

14 4660 4200 

15 4659 4200 

16 4661 4200 

17 4660 4200 

18 4660 4200 

19 4660 4200 

20 4659 4200 

21 4659 4200 

22 4660 4200 

23 4660 4200 

24 4661 4200 

25 4659 4200 
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Pengujian 
ke 

Hasil Uji 
(mV) 

Hasil Standar 
(mV) 

26 4660 4200 

27 4660 4200 

28 4660 4200 

29 4660 4200 

30 4660 4200 

 

Berikut ini adalah data-data hasil perhitungannya, yaitu: 
 

➢ Standar deviasi (σ) : 0,48 

➢ Rata - rata (𝑥̅ ) : 4659,90 mV 

➢ Bias : -459,90 mV 

➢ Akurasi : 89,08 % 

➢ Presisi : 99,97 % 

➢ Error : 10,92 % 

 
Nilai standar deviasi yang didapat pada titik minimum pengujian kalibrasi 

kekeruhan ini adalah sebesar 0,48 yang berarti sebaran data dalam sampel tidak begitu 

variatif. Nilai bias yang didapat adalah -459,90 mV berdasarkan perhitungan selisih 

antara nilai benar standar dari datasheet dan nilai uji. Untuk nilai akurasi yang didapat 

sebesar 89,08 % dan nilai error sebesar 10,92 % tergolong masih cukup baik. 

Sedangkan untuk nilai presisi yang didapat sebesar 99,97 % terbilang sangat baik. 

b. Pengujian pada input 100 NTU (titik tengah) 

Tabel 4.4 Hasil Pengujian pada Input 100 NTU (Titik Tengah) 

Pengujian 
ke 

Hasil Uji 
(mV) 

Hasil Standar 
(mV) 

1 4652 4173 

2 4652 4173 

3 4653 4173 

4 4652 4173 

5 4653 4173 

6 4652 4173 

7 4652 4173 

8 4652 4173 

9 4651 4173 

10 4652 4173 

11 4652 4173 

12 4652 4173 



54  

Pengujian 
ke 

Hasil Uji 
(mV) 

Hasil Standar 
(mV) 

13 4652 4173 

14 4652 4173 

15 4652 4173 

16 4651 4173 

17 4651 4173 

18 4652 4173 

19 4652 4173 

20 4652 4173 

21 4651 4173 

22 4651 4173 

23 4651 4173 

24 4651 4173 

25 4651 4173 

26 4652 4173 

27 4652 4173 

28 4651 4173 

29 4651 4173 

30 4652 4173 

 

Berikut ini adalah data-data hasil perhitungannya, yaitu: 
 

➢ Standar deviasi (σ) : 0,58 

➢ Rata - rata (𝑥̅ ) : 4651,73 mV 

➢ Bias : -478,70 mV 

➢ Akurasi : 88,57 % 

➢ Presisi : 99,96 % 

➢ Error : 11,43 % 

 
Nilai standar deviasi yang didapat pada titik tengah pengujian kalibrasi 

kekeruhan ini adalah sebesar 0,58 yang berarti sebaran data dalam sampel tidak begitu 

variatif. Nilai bias yang didapat adalah -478,70 mV berdasarkan perhitungan selisih 

antara nilai benar standar dari datasheet dan nilai uji. Untuk nilai akurasi yang didapat 

sebesar 88,57 % dan nilai error sebesar 11,43 % tergolong masih cukup baik. 

Sedangkan untuk nilai presisi yang didapat sebesar 99,96 % terbilang sangat baik. 
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c. Pengujian pada input 250 NTU (maksimum) 

Tabel 4.5 Hasil Pengujian pada Input 100 NTU (Maksimum) 

Pengujian 
ke 

Hasil Uji 
(mV) 

Hasil Standar 
(mV) 

1 4638 4131 

2 4638 4131 

3 4638 4131 

4 4638 4131 

5 4638 4131 

6 4638 4131 

7 4637 4131 

8 4638 4131 

9 4637 4131 

10 4638 4131 

11 4639 4131 

12 4638 4131 

13 4638 4131 

14 4638 4131 

15 4638 4131 

16 4638 4131 

17 4638 4131 

18 4638 4131 

19 4639 4131 

20 4638 4131 

21 4638 4131 

22 4637 4131 

23 4638 4131 

24 4640 4131 

25 4638 4131 

26 4638 4131 

27 4637 4131 

28 4638 4131 

29 4637 4131 

30 4638 4131 

 

Berikut ini adalah data-data hasil perhitungannya, yaitu: 
 

➢ Standar deviasi (σ) : 0,61 

➢ Rata - rata (𝑥̅ ) : 4637,97 mV 

➢ Bias : -507 mV 

➢ Akurasi : 87,77 % 

➢ Presisi : 99,96 % 

➢ Error : 12,23 % 
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Nilai standar deviasi yang didapat pada titik maksimum pengujian kalibrasi 

kekeruhan ini adalah sebesar 0,61 yang berarti sebaran data dalam sampel tidak begitu 

jauh. Nilai bias yang didapat adalah -507 mV berdasarkan perhitungan selisih antara 

nilai benar standar dari datasheet dan nilai uji. Untuk nilai akurasi yang didapat 

sebesar 87,77 % dan nilai error sebesar 12,23 % tergolong masih cukup baik. 

Sedangkan untuk nilai presisi yang didapat sebesar 99,96 % terbilang sangat baik. 

Selanjutnya untuk mengetahui nilai linearitas, histerisis, dan sensitivitas alat 

dilakukan pengujian dengan input berubah. Data hasil pengujiannya dapat dilihat pada 

tabel 4.2, sedangkan grafik pengukuran kekeruhan yang mana ei adalah input, eon 

adalah output naik dan eot adalah output turun adalah sebagai berikut. 

Menurut datasheet turbidity sensor, grafik hubungan input dan output yang 

tertera merupakan grafik persamaan kuadratis. Namun, pada proyek akhir ini dipilih 

plotting sample data dengan pilihan persamaan garis linear dengan pertimbangan 

rentang pengukuran yang dilakukan adalah pada 0-250 NTU sehingga dapat 

diasumsikan sesuai datasheet bahwa rentang tersebut masih dalam rentang 

pengukuran yang linear. Berdasarkan data pada Tabel 4.2, dapat dibuat grafik 

linearitas dan histerisisnya sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 4.2 Grafik Pengukuran Kekeruhan Naik 
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Gambar 4.3 Grafik Pengukuran Kekeruhan Turun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.4 Grafik Histeresis Pengukuran Kekeruhan 

 
Berdasarkan hasil grafik diatas, maka dapat diketahui bahwa baik pada 

pengukuran naik maupun turun, masing-masing memiliki linearitas yang baik. Hal ini 

ditunjukan oleh harga koefisien determinasinya yang mendekati nilai satu (R2 ≈ 1), 

yaitu (0,998 ≈ 1) dan (0,994 ≈ 1). Persamaan regresi linier kalibrasi pengukuran naik 

digunakan sebagai persamaan yang diinput ke dalam source code Arduino 

dikarenakan koefisien determinasinya lebih tinggi dibandingkan koefisien determinasi 

dari kalibrasi pengukuran turun. Hal tersebut berarti 99,8% variasi dari variabel output 

dapat diterangkan dengan variabel input, sedangkan sisanya 0,2% dipengaruhi oleh 

variabel-variabel yang tidak diketahui atau variabilitas yang inheren. 
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Untuk nilai sensitivitasnya, pada pengukuran naik nilainya adalah -0,0859 dan 

pada pengukuran turun nilainya adalah -0,0914. Nilai minus menunjukkan hubungan 

negatif antara ein dan eo dimana semakin tinggi ein maka eo yang dihasilkan semakin 

kecil. Kedua nilai sensitivitas tersebut menunjukkan bahwa sensitivitas alat sangat 

baik karena nilainya yang sangat kecil (sensitivitas < 1). 

Untuk perhitungan histerisisnya adalah sebagai berikut : 
 

eon = -0,0895 ein + 4660,3 eot = -0,0914 eit + 4660,5 

pada eon = 4660 → ein = 3,35 NTU pada ein = 0 → eon = 4660,3 mV 

pada eot = 4660 → eit = 5,47 NTU pada eit = 0 → eot = 4660,5 mV 

Histerisis input : │ein - eit│ = │3,35 – 5,47│ = 2,12 NTU 

Histerisis output : │eon - eot│ = │4660,3 - 4660,5│ = 0,2 mV 

Berdasarkan nilai histerisis yang didapat, diketahui bahwa histerisis outputnya 

relatif baik. Hal ini dikarenakan nilai histerisisnya mendekati harga nol (0,2 ≈ 0). 

Sedangkan untuk histerisis inputnya dapat dikatakan tidak terlalu baik karena nilainya 

yang tidak mendekati harga nol yaitu 2,12 NTU. 

Untuk mengetahui resolusi atau nilai perubahan terkecil yang dapat dirasakan 

oleh prototipe alat ukur kualitas air ini, dapat dilakukan perhitungan dari persamaan 

regresi linier kalibrasi pengukuran naik dengan titik 0 NTU dan 25 NTU sebagai e i 

untuk mendapatkan nilai eo 

 
 

eo = -0,0895 ei + 4660,3 

pada ei = 0 NTU  → eo = 4660,3 mV │Δ ei │= 25 NTU 

pada ei = 25 NTU → eo = 4658,0625 mV │Δ eo │= 2,2375 mV 

│Δ eo │:│Δ ei │ = 2,2375 mV : 25 NTU = 0,0895 mV/NTU 

│Δ ei │:│Δ eo │ = 25 NTU : 2,2375 mV = 11,2 NTU/mV 
 
 

Berdasarkan perhitungan di atas, prototipe alat ukur kualitas air ini akan 

berubah sebesar 0,0895 mV setiap perubahan 1 NTU begitu pula sebaliknya akan 

berubah sebesar 11,2 NTU setiap perubahan 1 mV. 

Jika dilakukan crosscheck pengukuran kekeruhan dalam satuan NTU di titik 

rentang pengukuran kekeruhan 0-250 NTU sebanyak 30 data, maka didapatkan data 

yang ditunjukkan pada Tabel 4.7: 
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Tabel 4.6 Hasil Pembacaan Sensor Kekeruhan terhadap Standar Formazin 

Pengukuran Naik  Pengukuran Turun 

n 
Uji 

(NTU) 
Standar 
(NTU) 

3σ 
Error 

(NTU) 
n 

Uji 
(NTU) 

Standar 
(NTU) 

3σ 
Error 

(NTU) 

30 2,0 0 3 2,0 30 5,0 0 15 5,0 

30 25,5 25 10,2 0,5 30 28,5 25 16,2 3,5 

30 56,3 50 11,7 6,3 30 46,7 50 3,6 3,3 

30 100,6 100 15,3 0,6 30 97,2 100 16,8 2,8 

30 149,3 150 13,5 0,7 30 144,9 150 13,8 5,1 

30 193,2 200 11,4 6,8 30 211,8 200 13,8 11,8 

30 250,8 250 15,6 0,8 30 242,6 250 16,8 7,4 

 
Berdasarkan Tabel 4.6 di atas, dapat dilihat bahwa error pengukuran kekeruhan 

berada pada rentang 0,5-11,8 NTU. Data ini masih termasuk baik karena error yang 

dihasilkan masih dibawah 3σ (3 kali standar deviasi). Error 3σ disebut sebagai limit 

error yang mana berdasarkan distribusi normal data dinyatakan dengan tingkat 

kepercayaan 99,7%. 

 

4.3 Hasil Pengujian Kalibrasi Sensor Suhu 

Pada pengujian kalibrasi sensor suhu, dilakukan pengambilan data dengan cara 

membandingkan pembacaan sensor suhu LM35DZ dengan acuan nilai benar dari 

micro bath yang dapat mempertahankan suhu pada suatu titik kondisi tertentu. Micro 

bath yang digunakan dalam kalibrasi ini adalah Fluke Calibration 7102 Micro Bath. 

Pengujian dilakukan pada rentang suhu 20°C, 25°C, 30°C, 35°C, 40°C, 45°C dan 50°C. 

Kemudian, pengujian dilakukan dengan cara pengukuran naik dan pengukuran turun 

untuk mendapatkan karakteristik dinamis dari sensor. Pengambilan data dilakukan 

sebanyak 30 data sebagaimana tertera pada Lampiran 3 Tabel 3 dan Tabel 4. Data 

kemudian dirata-rata dan dirangkum pada Tabel 4.7. 

 

Tabel 4.7 Hasil Penunjukan Sensor Suhu dan Standar 
 

Penunjukan 

Standar (°C) 

Penunjukan Prorotipe (°C) 

Naik Turun 

20 20,5 20 

25 24,5 24,9 

30 29,2 29,8 

35 34,1 34,7 
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Penunjukan 

Standar (°C) 

Penunjukan Prorotipe (°C) 

Naik Turun 

40 38,9 39,4 

45 43,9 44,1 

50 48,6 48,6 
 

Setelah mendapatkan hasil pembacaan suhu, data kemudian diolah untuk 

mendapatkan nilai karakteristik pengukuran. Untuk menghitung nilai akurasi, presisi, 

bias, dan error dapat digunakan pengujian dengan input tetap sedangkan untuk nilai 

sensitivitas, linieritas dan histeresis dapat diperoleh dari pengujian dengan input 

berubah. 

Untuk melakukan pengujian dengan input tetap, diambil 3 data dari rentang 

pengukuran yang dilakukan yaitu minimum 20°C, titik tengah 35°C, dan maksimum 

50°C. Ketiga nilai tersebut diambil dari acuan hasil penunjukkan micro bath dengan 

anggapan sebagai input dan nilai nominal benar. Adapun data-data hasil pengujiannya 

adalah sebagai berikut : 

a. Pengujian pada input 20°C (minimum) 

Tabel 4.8 Hasil Pengujian pada Input 20°C (Minimum) 
 

No Micro Bath (°C) Sensor Suhu LM35DZ (°C) 

1 20 20,5 

2 20 20,5 

3 20 20,5 

4 20 20,5 

5 20 20,5 

6 20 20,5 

7 20 20,5 

8 20 20,5 

9 20 20,5 

10 20 20,5 

11 20 20,5 

12 20 20,5 

13 20 20,5 

14 20 20,5 

15 20 20,5 

16 20 20,5 

17 20 20,5 

18 20 20,5 

19 20 20,5 
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No Micro Bath (°C) Sensor Suhu LM35DZ (°C) 

20 20 20,5 

21 20 20,5 

22 20 20,5 

23 20 20,5 

24 20 20,5 

25 20 20,5 

26 20 20,5 

27 20 20,5 

28 20 20,5 

29 20 20,5 

30 20 20,5 
 

Berikut ini adalah data-data hasil perhitungannya, yaitu: 
 

➢ Standar deviasi (σ) : 0 

➢ Rata - rata (𝑥̅ ) : 20,5°C 

➢ Bias : -0,5°C 

➢ Akurasi : 97,5 % 

➢ Presisi : 100 % 

➢ Error : 2,5 % 

 
Nilai standar deviasi yang didapat pada titik minimum pengujian kalibrasi suhu 

ini adalah sebesar 0 yang berarti tidak terdapat variasi dan sebaran data dalam sampel. 

Nilai bias yang didapat adalah -0,5°C berdasarkan perhitungan selisih antara nilai 

benar dari penunjukan micro bath dan nilai uji. Untuk nilai akurasi yang didapat 

sebesar 97,5 % dan nilai error sebesar 2,5 % tergolong baik. Sedangkan untuk nilai 

presisi yang didapat sebesar 100 % terbilang sangat baik yang berarti keterulangan 

pembacaan data selalu konstan. 

b. Pengujian pada input 35°C (titik tengah) 

Tabel 4.9 Hasil Pengujian pada Input 35°C (Titik Tengah) 
 

No Micro Bath (°C) Sensor Suhu LM35DZ (°C) 

1 35 34,1 

2 35 34,1 

3 35 34,1 

4 35 34,1 

5 35 34,1 

6 35 34,1 

7 35 34,1 

8 35 34,1 
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No Micro Bath (°C) Sensor Suhu LM35DZ (°C) 

9 35 34,1 

10 35 34,1 

11 35 34,1 

12 35 34,1 

13 35 34,1 

14 35 34,1 

15 35 34,1 

16 35 34,1 

17 35 34,1 

18 35 34,1 

19 35 34,1 

20 35 34,1 

21 35 34,1 

22 35 34,1 

23 35 34,1 

24 35 34,1 

25 35 34,1 

26 35 34,1 

27 35 34,1 

28 35 34,1 

29 35 34,1 

30 35 34,1 

 

Berikut ini adalah data-data hasil perhitungannya, yaitu: 
 

➢ Standar deviasi (σ) : 0,0 

➢ Rata - rata (𝑥̅ ) : 34,1°C 

➢ Bias : 0,9°C 

➢ Akurasi : 97,43 % 

➢ Presisi : 100 % 

➢ Error : 2,57 % 

 
Nilai standar deviasi yang didapat pada titik tengah pengujian kalibrasi suhu 

ini adalah sebesar 0 yang berarti tidak terdapat variasi dan sebaran data dalam sampel. 

Nilai bias yang didapat adalah 0,9°C berdasarkan perhitungan selisih antara nilai benar 

dari penunjukan micro bath dan nilai uji. Untuk nilai akurasi yang didapat sebesar 

97,43 % dan nilai error sebesar 2,57 % tergolong baik. Sedangkan untuk nilai presisi 

yang didapat sebesar 100 % terbilang sangat baik yang berarti keterulangan 

pembacaan data selalu konstan. 
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c. Pengujian pada input 50°C (maksimum) 

Tabel 4.10 Hasil Pengujian pada Input 50°C (Maksimum) 
 

No Micro Bath (°C) Sensor Suhu LM35DZ (°C) 

1 50 48,6 

2 50 48,6 

3 50 48,6 

4 50 48,6 

5 50 48,6 

6 50 48,6 

7 50 48,6 

8 50 48,6 

9 50 48,6 

10 50 48,6 

11 50 48,6 

12 50 48,6 

13 50 48,6 

14 50 48,6 

15 50 48,6 

16 50 48,6 

17 50 48,6 

18 50 48,6 

19 50 48,6 

20 50 48,6 

21 50 48,6 

22 50 48,6 

23 50 48,6 

24 50 48,6 

25 50 48,6 

26 50 48,6 

27 50 48,6 

28 50 48,6 

29 50 48,6 

30 50 48,6 
 

Berikut ini adalah data-data hasil perhitungannya, yaitu: 
 

➢ Standar deviasi (σ) : 0,0 

➢ Rata - rata (𝑥̅ ) : 48,6°C 

➢ Bias : 1,4°C 

➢ Akurasi : 97,2 % 

➢ Presisi : 100 % 

➢ Error : 2,8 % 
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Nilai standar deviasi yang didapat pada titik maksimum pengujian kalibrasi 

suhu ini adalah sebesar 0 yang berarti tidak terdapat variasi dan sebaran data dalam 

sampel. Nilai bias yang didapat adalah 1,4°C berdasarkan perhitungan selisih antara 

nilai benar dari penunjukan micro bath dan nilai uji. Untuk nilai akurasi yang didapat 

sebesar 97,2 % dan nilai error sebesar 2,8 % tergolong baik. Sedangkan untuk nilai 

presisi yang didapat sebesar 100 % terbilang sangat baik yang berarti keterulangan 

pembacaan data selalu konstan. 

Selanjutnya untuk mengetahui nilai linearitas, histerisis, dan sensitivitas alat 

dilakukan pengujian dengan input berubah. Data hasil pengujiannya dapat dilihat pada 

Tabel 4.7, sedangkan grafik kalibrasi suhu dimana ei adalah input, eon adalah output 

naik dan eot adalah output turun adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 Grafik Kalibrasi Suhu Pengukuran Naik 
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Gambar 4.6 Grafik Kalibrasi Suhu Pengukuran Turun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.7 Grafik Histeresis Kalibrasi Suhu 

 
Berdasarkan hasil grafik diatas, maka dapat diketahui bahwa baik pada 

pengukuran naik maupun turun, masing-masing memiliki linearitas yang baik. Hal ini 

ditunjukan oleh harga koefisien determinasinya yang mendekati nilai satu (R2 ≈ 1), 

yaitu (0,9993 ≈ 1) dan (0,9998 ≈ 1). Sedangkan untuk nilai sensitivitasnya, pada 

pengukuran naik nilainya 0,9486 dan pada pengukuran turun nilainya 0,9557. Kedua 

nilai sensitivitas tersebut menunjukkan bahwa sensitivitas alat relatif baik karena 

nilainya yang kecil (sensitivitas < 1). 
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Untuk perhitungan histerisisnya adalah sebagai berikut : 
 

eon = 0,9486 ein + 1,0429 eot = 0,9557 eit + 1,05 

pada ein = 20 → eon = 20,01°C pada eon = 20,5 → ein = 20,51°C 

pada eit = 20 → eot = 20,16°C pada eot = 20 → eit = 19,83 °C 

Histerisis input : │ein – eit│ = │20,51°C – 19,83°C │ = 0,68°C 

Histerisis output : │eon - eot│ = │20,01°C - 20,16°C │ = 0,15°C 

Berdasarkan nilai histerisis yang didapat, diketahui bahwa histerisis input dan 

outputnya relatif baik. Hal ini dikarenakan nilai histerisisnya mendekati harga nol. 

 

4.4 Hasil Pengujian Lapangan Prototipe Alat Ukur Kualitas Air 

Setelah dilakukan kalibrasi sensor kekeruhan dan juga sensor suhu pada 

prototipe alat ukur kualitas air, dilakukan pengujian lapangan alat ukur kualitas air di 

tempat penampungan air bawah tanah dari jalur distribusi PDAM di PPSDK. Berikut 

data yang didapatkan dari pengujian lapangan dapat dilihat pada Tabel 4.11: 

Tabel 4.11 Hasil Pembacaan Prototipe Alat Ukur Kualitas Air di Tempat 

Penampungan Air Bawah Tanah PPSDK 

No Tanggal Waktu 
Kekeruhan 

(NTU) 
Suhu (°C) 

1 14/06/2019 11:20:14 2 26,4 

2 14/06/2019 11:20:24 2 26,4 

3 14/06/2019 11:20:34 2 26,4 

4 14/06/2019 11:20:44 2 26,4 

5 14/06/2019 11:20:54 2 26,4 

6 14/06/2019 11:21:04 2 26,4 

7 14/06/2019 11:21:14 2 26,4 

8 14/06/2019 11:21:24 2 26,4 

9 14/06/2019 11:21:34 2 26,4 

10 14/06/2019 11:21:44 13,2 26,4 

11 14/06/2019 11:21:54 2 26,4 

12 14/06/2019 11:22:04 2 26,4 

13 14/06/2019 11:22:14 2 26,4 

14 14/06/2019 11:22:24 2 26,4 

15 14/06/2019 11:22:34 2 26,3 

16 14/06/2019 11:22:44 2 26,3 

17 14/06/2019 11:22:54 2 26,3 

18 14/06/2019 11:23:04 2 26,3 

19 14/06/2019 11:23:14 2 26,3 

20 14/06/2019 11:23:24 2 26,3 

21 14/06/2019 11:23:34 2 26,3 



67  

No Tanggal Waktu 
Kekeruhan 

(NTU) 
Suhu (°C) 

22 14/06/2019 11:23:44 2 26,4 

23 14/06/2019 11:23:54 2 26,4 

24 14/06/2019 11:24:04 13,2 26,4 

25 14/06/2019 11:24:14 2 26,4 

26 14/06/2019 11:24:24 2 26,4 

27 14/06/2019 11:24:34 2 26,4 

28 14/06/2019 11:24:44 2 26,4 

29 14/06/2019 11:24:54 2 26,4 

30 14/06/2019 11:25:04 2 26,4 

 

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa air yang terdapat di tempat 

penampungan air bawah tanah PPSDK tergolong jernih karena nilai kekeruhan yang 

terbaca masih berada di bawah 25 NTU sesuai dengan PERMENKES RI Nomor 416 

Tahun 1990 mengenai batas maksimal kekeruhan air bersih sedangkan untuk suhu 

yang dideteksi juga konstan selama pembacaan 21 data, kemudian suhu berubah naik 

sebesar 0,1°C terhitung dari data ke 22 hingga 30. Dari data kekeruhan maupun suhu 

dapat dikatakan bahwa tingkat presisi dari prototipe alat ukur dalam kategori baik. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengerjaan dan pengujian yang dilakukan pada proyek akhir 

ini, maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Hasil uji kalibrasi kekeruhan turbidity sensor pada 3 titik pengukuran 

minimum, tengah dan maksimum dengan larutan standar formazin diperoleh 

error 10,92 % (input 0 NTU), 11,43 % (input 100 NTU), dan 12,23 % (input 

250 NTU). Kemudian diperoleh sensitivitas -0,0895 dengan koefisien 

determinasi R2 = 0,9983 pada pengukuran naik dan -0,0914 dengan koefisien 

determinasi R2 = 0,994 pada pengukuran turun. Adapun histerisis input dan 

outputnya masing-masing 2,12 NTU dan 0,2 mV. 

2. Hasil uji kalibrasi temperatur sensor suhu LM35DZ pada 3 titik pengukuran 

minimum, tengah dan maksimum dengan acuan nilai benar dari micro bath 

jenis Fluke Calibration 7102 Micro Bath diperoleh error 2,5 % (input 20°C), 

2,57 % (input 35°C), dan 2,8 % (input 50°C). Kemudian diperoleh sensitivitas 

0,9486 dengan koefisien determinasi R2 = 0,9993 pada pengukuran naik dan 

0,9557 dengan koefisien determinasi R2 = 0,9998 pada pengukuran turun. 

Adapun histerisis input dan outputnya masing-masing 0,68°C dan 0,15°C. 

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

terdapat di tempat penampungan air bawah tanah dari jalur PDAM di PPSDK 

tergolong jernih karena nilai kekeruhan yang terbaca masih berada di bawah 

25 NTU sesuai dengan PERMENKES RI Nomor 416 Tahun 1990 mengenai 

batas maksimal kekeruhan air bersih. Dari data kekeruhan maupun suhu dapat 

dikatakan bahwa tingkat presisi dari prototipe alat ukur dalam kategori baik. 

4. Berdasarkan akuisisi data berbasis Internet of Things dan SD Card yang telah 

dilakukan sudah berhasil melakukan pengunggahan data dan pengaksesan data 

baik melalui cloud ThingSpeak yang dilakukan berbasis Internet of Things 

berupa grafik dan lokasi serta file excel didalam SD Card. 
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5.2 Saran 

Pada dasarnya, tujuan dibuatnya prototipe alat ukur kualitas air untuk 

pengawasan internal berbasis internet of things dan SD card ini adalah untuk 

kepentingan monitoring kondisi air pada tempat penampungan air bawah tanah dari 

jalur distribusi PDAM di PPSDK. Pada kenyataannya, alat yang dibuat belum cukup 

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

dapat diberikan untuk pengembangan alat ini, antara lain: 

1. Pengembangan lebih lanjut adalah fungsi Internet of Things sebagai media 

penyimpan dan pengambil data secara online dapat dijalankan dengan 

database sendiri tidak melalui cloud tidak berbayar seperti ThingSpeak. 

2. Fungsi akusisi data dengan micro SD Card dan database Internet of Things 

dapat dilakukan secara bersamaan tanpa perlu mengaktifkan switch fungsi 

button salah satu terlebih dahulu. 

3. Prototipe alat ukur kualitas air dapat dikembangkan untuk diaplikasikan dalam 

pengujian kualitas air minum dengan menambah beberapa sensor pendukung 

dan GPS untuk lokasi sebenarnya. 
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