
SISTEM MONITORING TANAMAN HIDROPONIK DENGAN 

SENSOR PH, SUHU AIR DAN  PEMUPUKAN BERBASIS 

INTERNET OF THING 
 

 

 

NASKAH PUBLIKASI TUGAS AKHIR 
 

 

 

 

 
 

 

 

MUCHLIS BURHANUDDIN RIDWAN 

5140711098 

 

 

 

PROGRAM STUDI S-1 TEKNIK ELEKTRO 

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN ELEKTRO 

UNIVERSITAS TEKNOLOGI YOGYAKARTA 

 

YOGYAKARTA  

2019 



 
 



 
 



SISTEM MONITORING TANAMAN HIDROPONIK DENGAN SENSOR 

PH, SUHU AIR DAN  PEMUPUKAN BERBASIS INTERNET OF THING 
 

Muchlis Burhanuddin Ridwan 

Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Teknologi Informasi dan Elektro 

Universitas Teknologi Yogykarta 

Jl. Glagahsari, Umbulharjo, Yogyakarta 

E-mail : muchlis.burhan304@gmail.com  

 

Dr.Arief  Hermawan, S.T.,M.T 
 Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Teknologi Informasi dan Elektro 

Universitas Teknologi Yogykarta 
Jl. Ringroad utara, monjali, yogyakarta 

  

 

 
ABSTRAK 

 
Padatnya lingkungan tinggal masyarakat perkotaan membuat masyarakat tidak memiliki lahan untuk bercocok 

tanam. Hidroponik merupakan alternatif bercocok tanam yang dapat dikembangkan di lingkungan perkotaan. 

Tanaman hidroponik tidak membutuhkan lahan yang luas untuk media tanam. Pemeliharaan tanaman hidroponik 

pada saat ini masih manual, yaitu menggunakan tenaga manusia untuk proses pemberian nutrisi, mengukur kadar 

air, mengukur ketinggian air serta menjaga sirkulasi air pada bidang hidroponik. Pemeliharaan secara manual 

dinilai membutuhkan tenaga dan waktu yang tidak sedikit sehingga kurang efisien. Dalam hal ini pemeliharaan 

secara otomatis menjadi solusi agar monitoring pemeliharaan lebih efisien. Sistem monitoring dapat membaca data 

melalui sensor yang terpasang pada sistem hidroponik. Sistem monitoring tanaman hidroponik menggunakan 

mikrokontroller NodeMCU ESP8266 untuk mengolah data sensor. Sensor yang digunakan yaitu sensor ultrasonik 

untuk membaca volume air dari 0 -100%, sensor suhu DS18B20 untuk mengukur suhu air dan menyalakan Air pump 

(pompa pendingin) ketika suhu >30 ºC dan sensor pH untuk mengukur kadar pH pada air yang digunakan yaitu 6-7 

pH. Mini pump  digunakan untuk memberi nutrisi dengan delay 5 detik sebagai pengatur takaran 5 ml dan menjadi 

pengisi bak air saat volume bak rendah <40%. Pompa priming diaphragm digunakan untuk sirkulasi air ke talang 

hidroponik. Data yang dibaca oleh sistem dapat dilihat melalui internet pada cayenne server dengan memasukkan 

user id dan password. 

Kata kunci : Sistem Hidroponik , NodeMCU, Ultrasonik, Sensor pH dan Sensor Suhu. 

 

1. PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang Masalah 

Pada zaman sekarang ini sering kali dijumpai 

pada kota-kota besar, memiliki lingkungan sesak dan 

jauh dari kata hijau. Padatnya lingkungan tinggal 

masyarakat perkotaan membuat masyarakat tidak 

memiliki lahan untuk bercocok tanam. Hidroponik 

merupakan alternatif bercocok tanam yang dapat 

dikembangkan di lingkungan perkotaan. Bercocok 

tanam dengan hidroponik merupakan jenis pertanian 

modern yang berkembang saat ini. Sistem budidaya 

tanaman dengan hidroponik memungkinkan 

masyarakat dapat bercocok tanam tanpa 

menggunakan media tanah dan dapat diletakkan pada 

media yang sempit, seperti di teras rumah. 

Hidroponik merupakan sistem penanaman efisien 

dari segi penggunaan air, penggunaan unsur hara dan 

pemanfaatan lahan yang terbatas sehingga dapat 

meningkatkan produktifitas lahan pertanian. Metode 

ini bukan merupakan hal baru dalam pertanian. 

Namun, masih banyak masyarakat yang belum 

mengetahui dengan jelas bagaimana cara 

melakukannya dan apa keuntungannya. Dengan 

menggunakan hidroponik, kadar oksigen yang 

didapatkan oleh tanaman dalam larutan hara lebih 

banyak sehingga jarang tanaman kekurangan oksigen 

dan tanaman dapat tumbuh dengan optimal. 

Pemeliharaan tanaman hidroponik lebih menekankan 

pada pemberian nutrisi yang dilarutkan dalam air 

sehingga kebutuhan nutrisi tanaman tercukupi. 

Pemeliharaan tanaman hidroponik pada saat ini 

masih manual, yaitu menggunakan tenaga manusia 

untuk proses pemberian nutrisi serta menjaga 

sirkulasi air pada bidang hidroponik. Pemeliharaan 

secara manual dinilai membutuhkan tenaga dan 

waktu yang tidak sedikit sehingga kurang efisien. 

Dalam hal ini pemeliharaan secara otomatis menjadi 

solusi agar pemeliharaan lebih efisien. Sistem 

otomatis pada hidroponik sudah mulai dikembangkan 
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dengan menggunakan berbagai sistem. Mulai dari 

sistem sederhana sampai menggunakan sistem yang 

lebih canggih. 

Hidroponik dalam penggunaannya perlu berada 

di bawah sinar matahari agar tanaman dapat 

berfotosintesis dan juga air bernutrisi yang terus 

bersirkulasi melewati akar tanaman. Dalam penelitian 

ini sistem yang dibuat adalah sistem yang dapat 

mendeteksi pH air dan juga menjaga sirkulasi nutrisi 

pada air. Proses fotosintesis pada tanaman dan juga 

penyerapan nutrisi oleh tanaman menyebabkan debit 

air nutrisi akan berkurang dalam jangka waktu 

tertentu. Jika debit air berkurang maka sirkulasi air 

nutrisi akan terganggu, sehingga sistem akan 

menambahkan debit air sampai batas tertentu. 

Perubahan debit air menyebabkan pH pada air nutrisi 

berubah. Dengan perubahan pH air perlu adanya 

penambahan air nutrisi untuk mencukupi nutrisi pada 

tanaman. Semakin bertambahnya usia pada tanaman, 

maka jumlah nutrisi yang diperlukan oleh tanaman 

semakin banyak. Dalam hal ini penambahan jumlah 

nutrisi pada air sangat diperlukan. 

 

2. LANDASAN TEORI 

Penelitian ini merancang sebuah sistem 

monitoring pH air dan suhu air pada tanaman 

hidroponik dengan internet of thing. Dalam sistem ini 

pH air dan suhu air dapat di monitor melalui sebuah 

perangkat smartphone android. Sistem ini 

memudahkan pengguna untuk mengawasi tanaman 

hidroponik dari jarak jauh.  Alat ini juga 

menggunakan otomatis untuk melakukan pengaliran 

nutrisi pada tanaman yang sudah terhubung dengan 

mikrokontroller. Perawatan rutin tidak perlu datang 

langsung ke lokasi penanaman. Sistem berjalan secara 

otomatis sesuai dengan program yang sudah 

diinputkan. Dengan alat ini diharapkan menambah 

efisien dari perawatan tanaman hidroponik. 

 

2.1 Tanaman Hidroponik 

Hidroponik berasal dari bahasa Yunani, 

Hydroponic. Dibagi menjadi dua suku kata, hydro 

yang berarti air dan ponous berarti kerja. Sesuai 

dengan arti tersebut, bertanam secara hidroponik 

merupakan teknologi bercocok tanam yang 

menggunakan air, nutrisi, dan oksigen (Abdul Jalil, 

2017). 

 
Gambar 2.1 Jenis-Jenis Sistem Hidroponik 

 

2.2 Monitoring  

Monitoring atau pemantauan adalah kegiatan 

yang terfokus pada sesuatu yang akan dilaksanakan. 

Dalam hal ini monitoring digunakan pada tanaman 

hidroponik. Monitoring dilakukan untuk 

mendapatkan informasi melalui sensor-sensor yang 

telah terpasang pada tanaman hidroponik. Monitoring 

bermaksud untuk mengetahui apakah kegiatan yang 

sedang berlangsung sesuai dengan perencanaan. 

Monitoring mencakup semua aktivitas dan target 

yang telah ditetapkan pada perencanaan program. 

Apabila monitoring dilakukan dengan baik akan 

bermanfaat dalam memastikan pelaksanaan kegiatan 

tetap pada jalurnya (sesuai pedoman dan perencanaan 

program).  

 

2.3 Internet of Things 

Internet of Things (IoT) dapat diartikan sebagai 

segala benda yang dapat berkomunikasi dengan 

benda lainnya, seperti komunikasi machine to 

machine dan komunikasi orang dengan komputer 

serta akan meluas sampai komunikasi kesegalanya. 

IoT juga dapat digambarkan sebagai hubungan benda 

seperti ponsel pintar, internet TV, sensor, dan 

aktuator ke internet dimana perangkat yang cerdas 

memungkinkan untuk dihubungkan bersama-sama 

membentuk komunikasi antara sesuatu dengan orang 

dan antara sesuatu dengan dirinya sendiri. Yang 

diperlukan dalam terbentuknya IoT adalah jaringan 

yang menghubungkan antar benda, kemampuan untuk 

mendeteksi perubahan yang terjadi, dan kepintaran 

yang tertanam sehingga meningkatkan performansi 

dari kemampuan memproses data (Bagas Lewi, Eljire 

dkk, 2017). 

 

2.4 NodeMCU ESP8266 

NodeMcu merupakan sebuah opensource 

platform IoT dan pengembangan Kit yang 

menggunakan bahasa pemrograman Lua untuk 

membantu programmer dalam membuat prototipe 

produk IoT atau bisa dengan memakai sketch dengan 

arduino IDE. Pengembangan Kit ini didasarkan pada 

modul ESP8266, yang mengintegrasikan GPIO, 

PWM (Pulse Width Modulation), IIC , 1-Wire dan 

ADC (Analog to Digital Converter) semua dalam satu 



board. Board ini sudah dilengkapi dengan fitur wifi 

dan firmwarenya yang bersifat opensource (Saputro, 

Tedy Tri, 2017). Seperti terlihat pada gambar 2.2 

yang merupakan bentuk fisik dari nodeMCU. 

 
Gambar 2.2 NodeMCU ESP8266 

 

2.5 Sensor Ultrasonik 

Sensor ultrasonik adalah modul pengukur jarak 

dengan memanfaatkan gelombang ultrasonik. Dengan 

ukurannya yang cukup kecil (2,1cm x 4,5cm), sensor 

ultrasonik ini dapat mengukur jarak antara 3 cm 

sampai 300 cm. Keluaran dari sensor ultrasonik 

berupa pulsa yang lebarnya merepresentasikan jarak. 

Pulsa adalah tegangan atau arus yang berlangsung 

beberapa lama berbentuk segi empat atau gelombang 

sinus. Lebar pulsa keluaran dari sensor ultrasonik dari 

115 µs (mikrosekon) sampai 18,5 ms (milisekon). 

Sensor ultrasonik terdiri dari sebuah chip pembangkit 

sinyal 40KHz, sebuah speaker ultrasonik dan sebuah 

mikropon ultrasonik. Speaker ultrasonik mengubah 

sinyal 40 KHz menjadi suara sementara mikropon 

ultrasonik berfungsi untuk mendeteksi pantulan 

suaranya. Pada modul ultrasonik terdapat 3 pin atau 4 

pin yang digunakan untuk jalur power supply (+5V), 

ground, dan signal. Pin signal dapat langsung 

dihubungkan dengan mikrokontroller tanpa tambahan 

komponen apapun (Santoso, Hari, 2015). Bentuk fisik 

dari sensor ultrasonik dapat dilihat pada gambar 2.3. 

 
Gambar 2.3 Sensor Ultrasonik 

 
2.6 pH Air 

pH adalah suatu satuan ukur yang menguraikan 

derajat tingkat kadar keasaman atau kadar alkali dari 

suatu larutan. Unit pH diukur pada skala 0 sampai 14. 

Istilah pH berasal dari “p” lambang matematika dari 

negatif logaritma, dan “H” lambang kimia untuk 

unsur Hidrogen. Definisi yang formal tentang pH 

adalah negatif logaritma dari aktivitas ion Hidrogen. 

pH dibentuk dari informasi kuantitatif yang 

dinyatakan oleh tingkat keasaman atau basa yang 

berkaitan dengan aktivitas ion Hidrogen. Jika 

konsentrasi [H+] lebih besar daripada [OH-], maka 

material tersebut bersifat asam, yaitu nilai pH kurang 

dari 7. Jika konsentrasi [OH-] lebih besar daripada 

[H+], maka material tersebut bersifat basa, yaitu 

dengan nilai pH lebih dari 7 (Astria, Fanny dkk, 

2014). Gambar 2.4 adalah parameter warna 

keseimbangan pH air. 

 
Gambar 2.4 Parameter Warna Keseimbangan pH 

 

Mempertahankan pH yang tepat dalam sistem 

hidroponik akan mencegah reaksi kimia negatif pada 

larutan nutrisi hidroponik karena tingkat pH tinggi 

dapat menyebabkan penyumbatan pada saluran sistem 

hidroponik sehingga dapat mengakibatkan masalah. 

Karena banyaknya asam dan basa dapat 

menyebabkan korosif dan tentu saja itu adalah hal 

berbahaya untuk tanaman. Maka dari itu rentang pH 

yang diijinkan untuk larutan nutrisi hidroponik adalah 

antara 5,5 – 7,5. di bawah atau diatas range pH ini 

biasanya dapat mengakibatkan masalah pada larutan 

nutrisi hidroponik. Biasanya terjadi endapan pada 

larutan nutrisi yang akan berakibat pada defisiensi 

kebutuhan unsur hara tanaman hidroponik. 

(Fakhruzzaini, Muhammad, 2017). Bentuk dari 

sensor pH adalah seperti gambar 2.5. 

 
Gambar 2.5 Sensor pH 

 

2.7 Sensor Suhu DS18B20  

Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat 

panas dingin suatu benda atau lingkungan. Sensor 

suhu adalah komponen elektronika yang memiliki 

fungsi untuk mengubah besaran suhu menjadi besaran 

listrik dalam bentuk tegangan. Sensor suhu DS18B20 

suhu beroperasi dalam kisaran -55 ° C sampai 125 ° 

C, dan memiliki tingkat keakuratan ± 0,5 ° C dalam 

kisaran -10 ° C sampai 85 ° C. Sensor DS18B20 

memiliki keakuratan tinggi dan kemudahan 

perancangan jika dibandingkan dengan sensor suhu 

yang lain, juga mempunyai keluaran impedansi yang 

rendah dan linieritas yang tinggi sehingga dapat 



dengan mudah dihubungkan dengan rangkaian 

kendali khusus serta tidak memerlukan penyetelan 

lanjutan. (Astria, Fanny dkk, 2014). Bentuk dari 

sensor suhu air adalah seperti gambar 2.6. 

 
Gambar 2.6 Sensor Suhu Air DS18B20 

 

2.8 Mini Pump 

Mini pump atau pompa air mini adalah perangkat 

yang digunakan untuk memompa air. Mini pump 

dengan jenis Submersible memiliki ukuran sangat 

fleksible yaitu 24 mm x 33 mm x 45 mm. 

Submersible adalah jenis pompa air celup untuk dapat 

bekerja sehingga tidak perlu pemancing hisapan awal 

pompa dengan air. Pompa air ini tidak membutuhkan 

daya listrik yang besar yaitu 6-12 volt. Dengan daya 

tersebut pompa air ini dapat menghasilkan debit air 

1,5 L/menit. Bentuk dari mini pump atau pompa air 

seperti gambar 2.7. 

 
 

Gambar 2.7 Pompa Air DC  

 

2.9 Modul RTC DS1307 

Real Time Clock atau sering disebut juga RTC 

merupakan salah satu komponen elektronika aktif 

yang dapat menyimpan data tanggal dan waktu di 

dalamnya. Data waktu ini sering kali digunakan untuk 

membuat sebuah alat penjadwalan terpadu atau hanya 

sekedar jam digital. Dalam penelitian ini modul rtc 

digunakan untuk mengatur penjadwalan sirkulasi air 

nutrisi pada tanaman hidroponik. Sirkulasi air nutrisi 

hanya akan mengalir secara periodik sesuai dengan 

penjadwalan yg ditentukan. Modul RTC DS1307 

merupakan serial modul waktu yang menyediakan 

informasi detik, menit, jam, hari, bulan dan tahun. 

Dapat beroperasi dengan format waktu 24 jam  

maupun 12 jam am/pm. RTC DS1307 juga memiliki 

rangkaian deteksi tegangan drop dan secara otomatis 

akan berganti ke baterai cadangan.(Hadi, Danang, 

2016) Bentuk fisik dari RTC DS1307 seperti pada 

gambar 2.8. 

 
Gambar 2.8 Modul RTC DS1307 

 

2.10  Modul Relay 4 Channel 

Relay adalah sebuah saklar yang dikendalikan 

oleh arus. Relay memiliki sebuah kumparan 

tegangan-rendah yang dililitkan pada sebuah inti. 

Terdapat sebuah armatur besi yang akan tertarik 

menuju inti apabila arus mengalir melewati 

kumparan. Armatur ini terpasang pada sebuah tuas 

berpegas. Ketika armatur tertarik menuju ini, kontak 

jalur bersama akan berubah posisinya dari kontak 

normal-tertutup ke kontak normal-terbuka. 

Relay dibutuhkan dalam rangkaian elektronika 

sebagai eksekutor sekaligus interface antara beban 

dan sistem kendali elektronik yang berbeda sistem 

power supplynya. Secara fisik antara saklar atau 

kontaktor dengan elektromagnet relay terpisah 

sehingga antara beban dan sistem kontrol terpisah. 

Bagian utama relay elektromekanik adalah kumparan 

elektromagnet Saklar atau kontaktor Swing Armatur 

Spring (Pegas). Relay 4 channel adalah gabungan dari 

beberapa relay yang juga dapat digunakan masing-

masing. Relay 4 channel menerima perintah sesuai 

dengan input mikrokontroller. Relay hanya 

membutuhkan tegangan 5 volt dari mikrokontroller 

untuk dapat beroperasi. Tampilan relay 4 channel 

dapat dilihat pada gambar 2.9. 

 
Gambar 2.9 Modul Relay 4 Channel 

 

2.11 Android 

Android merupakan sebuah sistem operasi yang 

berbasis Linux untuk telepon seluler seperti telepon 

pintar dan komputer tablet. Android menyediakan 

platform terbuka bagi para pengembang untuk 

menciptakan aplikasi mereka sendiri untuk digunakan 

oleh bermacam peranti bergerak. Android adalah 

sistem operasi yang bersifat open source (sumber 



terbuka). Disebut open source karena source code 

(kode sumber) dari sistem operasi Android dapat 

dilihat, di-download, dan dimodifikasi secara bebas. 

Paradigma open source ini memudahkan 

pengembangan teknologi Android karena semua 

pihak yang tertarik dapat memberikan kontribusi, 

baik pada pengembangan sistem operasi maupun 

aplikasi.  

 

3. METODOLOGI PENELITIAN 

 
3.1 Obyek Penelitian 

Pada penelitian ini yang menjadi objek dari 

penelitian yaitu yaitu sistem monitoring tanaman 

hidroponik dengan sensor pH dan sensor suhu serta 

pemupukan tanaman hidroponik yang memanfaatkan 

teknologi internet. 

 

3.2 Alat Penelitian  

Perancangan sistem monitoring tanaman 

hidroponik dengan sensor pH dan sensor suhu dan 

pengaturan pemupukan berbasis internet of things ini 

membutuhkan beberapa peralatan untuk menunjang 

kegiatan penelitian.  Tabel 3.1 dan 3.2 menunjukkan 

beberapa komponen serta peralatan yang digunakan 

pada penelitian ini. 
Tabel 3.1 Peralatan dalam Penelitian 

No. Nama Alat 

1. Laptop 

2. Smartphone 

3. Tang Kombinasi 

4. Resistor 

5. Kabel 

6. Multimeter 

7. Pvc 2,5 dan 0,5 inch 

8. Gunting 

9. Mur dan Baut 

10. Bor 

11. Project Board 

12. Gergaji 

13. Cutter 

14. Obeng 

 
Table 3.2 Bahan yang digunakan dalam perancangan 

No. Alat  Jumlah  

1. NodeMCU ESP8266 2 buah 

2. Sensor Ultrasonik 3 buah 

3. Sensor DS18B20 1 buah 

4. Sensor pH 1 buah 

5. Adaptor 12V 1 buah 

6. Relay 5V 5 buah 

7. Pompa Udara 5-6V 1 buah 

8 Pompa Air Submersible 6V 3 buah 

9  RTC DS1307 1 buah 

10 Pompa Priming Diaphragm 12V 1buah 

12 Step down 12 to 5 2 buah 

13 Step down 12 to 3,3V 1 buah 

 

 

 

3.3 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang akan digunakan dalam 

penelitian tugas akhir ini sebagai berikut: 

 

3.3.1 Pengumpulan Data 

a. Studi Literatur 

Mempelajari dasar-dasar teori dan 

mengumpulkan beberapa referensi yang 

dibutuhkan terkait dengan objek penelitian yang 

sedang dilakukan, sehingga dapat membantu 

dalam penyelesaian penelitian ini. 

b. Observasi 

Penulis mengumpulkan data dengan 

mengamati langsung percobaan yang dilakukan 

berkaitan dengan monitoring tanaman hidroponik 

yang akan dikoneksikan dengan IoT berbasis 

smartphone  yang kemudian dianalisis dan 

dituangkan ke dalam data tertulis. 

c. Bimbingan 

Melakukan diskusi dengan pembimbing (baik 

laporan maupun alat) untuk mendapatkan saran 

maupun masukkan untuk kedepannya dalam 

menyelesaikan penelitian, sehingga penelitian ini 

bisa lebih maksimal. 

 

3.4.2 Perancangan Sistem 
Dalam perancangan ini terdapat beberapa tahap 

yang dilakukan, yaitu: 

a. Perancangan Mekanik 

Pada tahap perancangan mekanik ini dimulai 

dengan melakukan pendataan alat dan bahan yang 

dibutuhkan. Pembuatan mekanik meliputi 

perakitan media tanam pada tanaman hidroponik 

yaitu berupa talang air dengan sistem DFT/NFT. 

Talang air ini terbuat dari beberapa peralon air 

PVC yang sudah di desain. Talang air ini berfungsi 

untuk aliran air pada tanaman hidroponik. 

b. Perancangan Elektronik 

Pada tahap ini mulai melakukan perancangan 

alat, dimulai dari membuat diagram rangkaian 

skematik dan melakukan uji coba sensor beberapa 

sensor dengan menggunakan program. Uji coba 

sensor meliputi kalibrasi sensor pH, sensor suhu 

sensor ultrasonik serta mikrokontroller yang 

digunakan. Setelah uji coba sensor kemudian 

melakukan penggabungan beberapa sensor menjadi 

sebuah perangkat. Perangkat ini akan terhubung 

pada sebuah smartphone yang digunakan sebagai 

monitoring menggunakan internet. 

 

3.4.3 Pembuatan Alat 

Adapun proses pembuatan sistem monitoring 

tanaman hidroponik dengan memanfaatkan aplikasi 

Cayenne dimulai dengan melakukan pemprograman 



untuk menjalankan alat yang telah selesai dirakit, 

sehingga alat ini dapat bekerja sesuai dengan tujuan 

yang telah dibuat. 

 

3.4.4 Pengujian Alat 

Pada tahap pengujian alat ini bertujuan untuk 

mengetahui bagaimana kinerja dari alat ini. Adapun 

beberapa pengujian yang akan dilakukan yakni 

meliputi: 

a. Pengujian terhadap fungsi sensor pH. 

b. Pengujian terhadap fungsi sensor suhu 

DS18B20. 

c. Pengujian terhadap fungsi sensor ultrasonik. 

d. Pengujian terhadap pemupukan dengan 

pompa. 

e. Pengujian terhadap penjadwalan sirkulasi 

air. 

f. Pengujian fungsi aplikasi di Smartphone 

untuk monitoring. 

 

3.4.5 Analisis Data dan Kesimpulan 

Pada tahap ini data-data yang telah dicatat atau 

dihasilkan dari proses pengujian alat selanjutnya akan 

dianalisis untuk menentukan apakah data yang 

dihasilkan telah sesuai yang diinginkan atau belum. 

Apabila data yang dihasilkan tidak sesuai maka akan 

dilakukan perbaikan pada alat dan kembali ke proses 

pengujian kembali sampai mendapatkan data yang 

sesuai. Gambar 3.4 mengilustrasikan Flow Chart 

Metode Penelitian. 

 
 

Gambar 3.1 Diagram Alur Penelitian 
 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
4.1 Implementasi Sistem 

Tahap   implementasi   merupakan   tahap   

penerapan   keseluruhan sistem   untuk dioperasikan. 

Implementasi sistem dilakukan sesuai dengan 

langkah-langkah pembuatan sistem. Tahapan ini 

adalah tahapan akhir atau bagian inti penelitian yang 

sangat berpengaruh dengan hasil penelitian. Berikut 

rancangan sistem seperti pada gambar 4.1. 

 

 
 

Gambar 4.1 Rancangan Sistem 

 



Implementasi sistem monitoring tanaman 

hidroponik ini dilakukan dengan menggunakan alat 

dan bahan yang telah di sebutkan sebelumnya sesuai 

dengan perancangan sistem yang dibuat. Selain itu 

sistem dibutuhkan aplikasi pendukung untuk 

pemrograman sistem yaitu menggunakan aplikasi 

Arduino IDE.  

 

4.2 Implementasi prototype sistem 

Implementasi pembuatan prototype sistem 

monitoring tanaman hidroponik menggunakan bahan 

multypleks untuk media pemasangan sensor dengan 

ukuran sesuai dengan rancangan sistem. Pemasangan 

hardware menggunakan plastik box sebagai media 

pemasangan. Berikut adalah pemasangan beberapa 

sensor yang digunakan seperti gambar 4.2, 4.3 dan 

4.4. 

 

 
 

Gambar 4.2 Pemasangan Hardware 

 

Gambar 4.3 Pemasangan Sensor Ultrasonik 

 

Gambar 4.4 Pemasangan Sensor pH dan Suhu 

4.3 Pengujian  

Pada pengujian sistem ini menguji semua sensor, 

kerja, output maupun input yang diterapkan dalam 

sistem hidroponik. 

 

4.3.1 Pengujian Sistem Informasi Ultrasonik 
Pada Tab Volume Air menunjukkan kondisi 

semakin kecil nilai sensor maka volume air semakin 

penuh. Semakin besar nilainya maka volume air 

semakin jauh atau kosong. Kondisi ini disebabkan 

karena sensor ultrasonik untuk deteksi volume air 

berada diatas pada penutup bak tampung dan juga bak 

nutrisi A dan B. Berikut hasil pembacaan sensor 

seperti tabel 4.1 dan tabel 4.2. 

 
Tabel 4.1  Pengujian Volume Air Bak Hidroponik 

No Volume (%) Indikator Warna Indikator di Web 

1. 0 – 40% Merah Menampilkan Persen 

2. 41 – 70% Kuning Menampilkan Persen 

3. 71 – 100% Hijau Menampilkan Persen 

 
Tabel 4.2. Pengujian Volume Air Bak Hidroponik 

No Sensor Volume 

(%) 

Indikator 

Warna 

Indikator di 

Web 

1. 

Ultrasonik 

Nutrisi A 

0 – 40% Merah Menampilkan 
Persen 

2. 41 – 70% Kuning Menampilkan 

Persen 

3. 71 – 
100% 

Hijau Menampilkan 
Persen 

1. 

Ultrasonik 
Nutrisi B 

0 – 40% Merah Menampilkan 

Persen 

2. 41 – 70% Kuning Menampilkan 
Persen 

3. 71 – 

100% 

Hijau Menampilkan 

Persen 

 

Hasil pembacaan data dari sensor ultasonik 

ditampilkan pada halaman website cayenne dengan 

beberapa kondisi yaitu pada saat volume rendah, 

volume sedang dan saat volume air tinggi. Kondisi 

tersebut sama antara sensor ultrasonik bak tampung, 

nutrisi A dan nutrisi B. Berikut ini adalah tampilan 

data sensor ultrasonik volume bak tampung pada 

website cayenne seperti pada gambar 4.5 dan gambar 

4.6. 

 

 
Gambar 4.5  Pengujian Saat Bak Kosong Pompa On 

Saat Air <40% 

 

 
Gambar 4.6  Pengujian Saat Bak Kosong Pompa Off 

Saat Air =>95% 



4.3.2 Pengujian Sistem Informasi Suhu dan pH 

pada Hidroponik 

Data yang dibaca sensor suhu untuk mendeteksi 

peningkatan dan penurunan suhu pada air hidroponik. 

Begitu pula sensor pH probe berfungsi untuk 

memonitor peningkatan dan penurunan pH air pada 

bak hidroponik. Hasil pembacaan data dari sensor 

suhu ditampilkan pada tabel 4.3 di bawah. 

 
Tabel 4.3 Pengujian Sensor Suhu 

No Waktu Suhu Pompa Udara 

1. Pagi  28,8-29,1 ºC OFF 

2. Siang 31,4-32,7 ºC ON 

3. Sore 29,9-30,2 ºC OFF 

4. Malam 29,4 – 29,9 ºC OFF 

5. Pagi (Hujan) 28,2 OFF 

6. Siang (Hujan) 31,1 ON 

7. Sore (Hujan) 29,1 OFF 

8. Malam 
(Hujan) 

29,6 OFF 

9. Pagi 28,7 OFF 

10. Siang 31,8-32,7 ON 

11. Sore 29,9 OFF 

12. Malam 29,8-30,1 OFF 

 

Data yang dibaca oleh sensor pH pada beberapa 

kondisi akan di tampilkan pada tabel 4.4 di bawah 

dan pada website cayenne. 

 
Tabel 4.4 Pengujian Nilai pH 

No Bahan Nilai pH 

1 pH 4 3, 56 

2 pH 6,86 6,34 

3 pH 7 6,68 

4 pH 10 9,36 

 

Data yang dibaca sensor akan ditampilkan pasa 

virtual cayenne pada website atau smartphone. 

Berikut adalah tampilan cayenne pada website seperti 

pada gambar 4.7 dan gambar 4.8. 

 

 
Gambar 4.7 Pengukuran Suhu <30 ºC 

 

 
Gambar 4.8 Pengukuran Suhu >30 ºC Pompa On 

4.3.3 Pengujian Tegangan Yang Dibutuhkan 

Setiap Komponen 

Pengujian tegangan setiap komponen dengan 

menyesuaikan tegangan yang dibutuhkan setiap 

komponen elektronik yang digunakan. Tegangan 

yang digunakan berbeda dari setiap komponen. Mulai 

dari tegangan 3,3V, 5V, 6V dan 12 V seperti pada 

tabel 4.5. 
Tabel 4.5 Pengujian Tegangan Komponen. 

No Komponen Tegangan Koneksi 

1. Ultrasonik 1 

(Volume Bak 
Campur) 

5V Regulator 2 (LM2596) 

Step Down 12 to 5 V 

2. Ultrasonik 2 

(Volume 

Nutrisi A) 

5V Regulator 3 (LM2596) 

Step Down 12 to 5 V 

3. Ultrasonik 3 

(Volume 

Nutrisi B) 

5V Regulator 3 (LM2596) 

Step Down 12 to 5 V 

4. NodeMCU 1 3.3V Regulator 1 (LM2596) 
Step Down 12 to 3.3 V 

5. NodeMCU 1 3.3V Regulator 1 (LM2596) 

Step Down 12 to 3.3 V 

6. DS18B20 5V Regulator 2 (LM2596) 
Step Down 12 to 5 V 

7. BNC Probe pH 5V Regulator 2 (LM2596) 

Step Down 12 to 5 V 

8. RTC  5V Regulator 2 (LM2596) 
Step Down 12 to 5 V 

9. Relay 4 dan 1 

Channel 

5V Regulator 3 (LM2596) 

Step Down 12 to 5 V 

10. Mini Pump 
Submersible 

5-6V Regulator 3 (LM2596) 
Step Down 12 to 5 V 

11. Air Pump 5-6V Regulator 3 (LM2596) 

Step Down 12 to 5 V 

12. Water Pump 
Priming 

Diaphragm 

6-12V Power Supply 12 V 

 

4.3.4 Pengujian Pengamatan Error Sensor 

Ultrasonik dan Sensor DS18B20 

Pengujian error sensor ultrasonik dan sensor 

suhu yang digunakan pada sistem monitoring 

berdasarkan pembacaan sensor dengan kondisi dan 

bahan yang dipakai. Error berpengaruh pada jenis 

sensor dan bahan yang diukur berdasarkan waktu 

pembuatan sistem. Pengamatan beberapa error yang 

didapat dari sistem seperti pada tabel 4.6. 

 
Tabel 4.6 Pengamatan Error Sensor Ultrasonik  

No Jarak Baca 
Sensor 

Mistar 
Ukur 

Keterangan 
Error 

1. 3 cm 3 cm 3 cm  0 

2. 5 cm 5 cm 5cm  0 

3. 10 cm 10 cm 10 cm  0 

4. 20 cm 20 cm 20 cm  0 

5. 25 cm 25 cm 25 cm  0 

6. 30 cm 30 cm 30 cm  0 

Rata -Rata  0 

 
Hasil pengamatan sensor ultrasonik dan sensor suhu 

DS18B20 seperti pada gambar 4.9 dan 4.10 

 



 
Gambar 4.9  Pengamatan Ultrasonik Jarak 10 cm 

Antara Mistar dengan Sensor  

 

 
Gambar 4.10  Pengamatan Ultrasonik Jarak 20 cm 

Antara Mistar dengan Sensor  

 

Hasil Pengamatan Sensor Suhu dengan Termometer 

seperti pada tabel 4.7. 
Tabel 5.8 Pengamatan Error Sensor Suhu 

No Suhu Baca 

Sensor 

Termometer Keterangan 

Error 

1. 26 26,4 26,1  0,3 

2. 27 27,1 26,4  0,7 

3. 27 27,2 26,4  0,8 

4. 25 26,9 25,7  1,2 

5. 25 26,8 25,5  1,3 

Rata -Rata 0,86 

 

Hasil Pengamatan Sensor Suhu dengan Termometer 

seperti pada gambar 4.11 dan 4.12. 

 

 

 
Gambar 4.11 Pengamatan Suhu 26 ºC Antara 

Termometer dengan Sensor 

 

 
Gambar 4.12 Pengamatan Suhu 26 ºC Antara 

Termometer dengan Sensor 

 

5. PENUTUP 

 
5.1  Kesimpulan 

Pada bab sebelumnya telah dikemukakan 

mengenai permasalahan yang ada pada sistem 

hidroponik yang kemudian sistem tersebut dimuat 

dalam sebuah laporan tugas akhir ini.Beberapa 

kesimpulan yang dapat diambil berkaitan dengan 

masalah tersebut yaitu sebagai berikut : 

1. Sistem monitoring tanaman hidroponik 

menggunakan beberapa sensor yaitu sensor 

suhu DS18B20, sensor pH probe, dan tiga 

buah ultrasonik untuk mengukur volume air 

campuran dan air nutrisi. Sensor-sensor 

tersebut terhubung pada mikrokontroller 

NodeMCU ESP8266 yang telah terhubung 

dengan internet. Data pembacaan sensor 

langsung dikirim pada cayenne melalui 

NodeMCU yang terkoneksi jengan jaringan 

internet yaitu wifi hotspot smartphone. Untuk 

melihat pembacaan sensor pada website 

dengan memasukkan user id  dan password 

pada laman cayenne sign in. 

2. Pemberian nutrisi pada tanaman hidroponik 

dilakukan secara bergantian antara nutrisi A 

dan nutrisi B agar nutrisi tidak menggumpal. 

Pemberian nutrisi dengan memanfaatkan nyala 

pompa dengan delay 5 detik sebagai takaran 

nutrisi 5 ml setiap 1 liter air. Pompanutrisi 

dikontrol oleh mikrokontroller NodeMCU 

yang terhubung pada jaringan internet yaitu 

wifi smartphone. Pompa nutrisi akan menyala 

dengan menekan tombol pada laman cayenne 

yaitu nutrisi A dan nutrisi B. 

3. Sensor ultrasonik memiliki ketepatan 

membaca data yang baik pada jarak 

pengukuran 3 cm sampai 30 cm dalam 

pengujian. Sensor suhu DS18B20 memiliki 

akurasi 0,5 ºC akan tetapi pada saat pengujian 

memiliki rata-rata error sebesar 0,86 ºC dalam 

membaca suhu air. 

 

 



5.2 Saran  

Berdasarkan pengalaman pada saat membuat 

tugas akhir serta penulisan laporan tugas akhir. Untuk 

peneliti selanjutnya diharapkan dapat menjadikan 

saran berikut ini untuk mengembangkan sistem yang 

lebih baik. Beberapa saran dari penulis adalah: 

1. Mengembangkan sistem informasi sistem 

monitoring tanaman hidroponik dengan 

menambahkan sensor-sensor lain yang 

berhubungan dengan hidroponik. 

2. Menggunakan sistem Internet Of Things (IoT) 

yang berbeda dari sistem Cayenne. 

3. Membuat sistem pemberian nutrisi yang lebih 

baik dengan selain menggunakan pompa 

sebagai takaran. 
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