
 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

3.1 Waktu dan Tempat 

 

 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari - Juli 2015 di Laboratorium 

Terpadu Teknik Elektro dan Laboratorium Rekayasa Sumber Daya Air dan Lahan 

serta diaplikasikan pada greenhouse mini, Jurusan Teknik Pertanian, Fakultas 

Pertanian, Universitas Lampung. 

 

3.2 Alat dan Bahan 

 

 

Alat dan bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah  sebagai berikut  

1. Sistem irigasi tetes yang terdiri dari pompa aquarium 13 watt, pipa PE 

berdiameter 13 mm, emitter dengan debit 0.78 L/jam, tangki air serta 

peralatan pendukungnya. 

2. Oven, cawan, timbangan analitik dan ring sampel untuk menganalisis sifat 

fisik tanah. 

3. Kontrol otomatik yang terdiri dari Mikrokontroler Arduino Mega, Soil 

Moisture Sensor, DHT – 11, LM-35, Display 2 X 16, Wireless XB-S2,  Real 

Time Clock (RTC), Data Logger/SD Card Module, Autocopler. Head sink, 

saklar, water pump, exhaust fan, USB to serial RS 232 cable adapter, IC 

max 232 dan Komputer (User). 
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3.3   Pelaksanaan Penelitian 

 
 
Pelaksanaan penelitian dimulai dari konsep perancangan alat, Desain Struktural, 

Desain Fungsional, hingga tahap pengujian pengiriman data. Desain struktural 

menjelaskan tahapan perancangan alat secara utuh dan menyeluruh sedangkan 

Desain Fungsional menjelaskan proses perancangan alat berdasarkan fungsi dari 

setiap komponen yang dirancang. Menurut utama (2006) pembuatan perangkat 

keras (hardware) dilakukan sebelum membuat program agar dapat mempermudah 

dalam melakukan pengecekan apabila terjadi kesalahan. Apabila seluruh desain 

selesai dilaksanakan, maka dapat dilakukan kalibrasi dan validasi terhadap alat 

yang dibuat. Kemudian dapat dilakukan pengujian alat, pengujian pengiriman 

data, dan pengujian alat dengan menggunakan tanaman Paprika. Gambar 9 

merupakan flowchart pelaksanaan penelitian dimulai dari konsep desain hingga 

tahapan uji coba alat. 
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Gambar 1. Flowchart Pelaksanaan Penelitian 

 

3.4   Perancangan Alat Kontrol 

 

 

Perancangan Alat merupakan tahapan pembentukan alat dimulai dari konsep 

perancangan hingga pengujian komponen yang dilakukan pada alat yang dibuat. 

Tahapan perancangan dimulai dari perancangan perangkat keras (Hardware) dari 

komponen tersedia hingga proses pemprograman (Software) dan juga interaksi 

antara keduanya. Proses perancangan dijelaskan sebagai berikut: 

 

3.5   Kriteria Desain 

 

 

Alat yang akan dibuat memiliki beberapa kriteria untuk menggambarkan tahapan 

perancangan yang dilakukan. Kriteria desain dari alat yang dibuat adalah sebagai 

berikut: 

1. Alat yang dibuat mampu membaca parameter lingkungan dan memberikan 

aksi pada komponen aktuator sebagai pengendali lingkungan. 
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2. Alat mampu melakukan pengendalian terhadap beberapa faktor 

lingkungan seperti suhu, kelembaban, dan kadar air. 

3. Pemantauan dan pengendalian dapat dipantau dari jarak jauh dengan 

menggunakan teknologi Zigbee yang saling terhubung antara alat dengan 

komputer. 

 

3.6   Desain Struktural 

 
 
Berdasarkan konsep dari beberapa kriteria yang ada, maka dilakukan desain 

secara menyeluruh dan terstruktur untuk menggambarkan tahapan-tahapan dari 

proses perancangan. Desain Struktural merupakan tahapan perancangan alat untuk 

memebrikan gambaran tentang pembuatan alat secara menyeluruh dimulai dari 

bentuk alat yang akan dibuat dan sistem kerja alat secara menyeluruh. Pembuatan 

sistem perangkat keras merupakan tahap pembuatan rangkaian yang digunakan 

dalam pembuatan sistem pemantauan dan pengendalian di greenhouse. Rangkaian 

mikrokontroler merupakan rangkaian pengendali suhu, kelembaban dan kadar air 

tanah yang dapat mengendalikan kipas dan water pump. Gambar10 merupakan 

Gambar rangkaian mikrokontroler. 
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Gambar 2. Rangkaian Mikrokontroller 

 

Mikrokontroler mendapatkan masukan dari sensor suhu LM 35 yang masuk ke 

pin Analog 0, kemudian sensor kelembaban DHT 11 yang masuk ke pin analog 1. 

Kemudian sensor kadar air tanah Soil Moisture yang masuk ke pin analog 2, 

Kemudian pin digital output 12, 11, 5, 4, 3, 2 masuk ke pin data pada LCD 16x2 

sebagai penampil suhu, kelembaban dan kadar air tanah pada tanaman di 

greenhouse. Pin 6 digunakan sebagai keluaran mikrokontroler sebagai pengendali 

kipas sebagai penegndali kelembaban udara. Pin 7 digunakan sebagai keluaran 

mikrokontroler sebagai pengendali water pump sebagai pengatur kadar air tanah. 

Pin 0 (RX) dan Pin 1 (TX) digunakan sebagai komunikasi wireless XBee antara 

mikrokontroler dengan komputer. 

 

Alat yang dibuat dikomunikasikan dengan menggunakan teknologi Zigbee dalam 

melakukan pemantauan jarak jauh secara half dupllex. Pemantauan secara half 
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dupllex merupakan pemantauan dengan memanfaatkan wirelles yang terhubung 

antara Pengguna (user) dengan alat. Penjelasan tentang sistem kerja alat dan 

komunikasi antara alat dengan komputer dijelaskan oleh diagram blok pada 

Gambar 11. 

 

Gambar 3. Diagram Perancangan Pemantauan, dan Pengendalian dalam 

greenhouse 

 

Pemantauan suhu, kelembaban, dan kadar air tanah ditampilkan pada layar display 

2x16 yang terpasang pada alat dalam box yang terbuat dari bahan acrilic dengan 

dimensi P x L x T sebesar 30 cm x 30 cm x 15 cm pada greenhouse. Kemudian, 

dari data yang telah terbaca oleh alat kontrol dikomunikasikan dengan 

menggunakan teknologi Zigbee untuk dilakukan pemantauan jarak jauh. Dengan 

demikian, data suhu, kelembaban, dan kadar air tanah dapat diakses apabila 

dibutuhkan.  
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3.7   Desain Fungsional 

 
 
Desain fungsional merupakan tahapan perancangan alat yang menjelaskan fungsi 

dari setiap komponen yang dirancang pada alat. Proses perancangan desain 

fungsional dijelaskan dalam flowchart berikut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. FlowchartDesain Rancangan Fungsional 

 

Perancangan alat menggunakan komponen elektronika yang memiliki fungsi pada 

setiap bagiannya. Desain fungsional menjelaskan tentang bagaimana alat dapat 
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berkerja pada dari setiap komponen yang telah dirangkai dan pemberian perintah 

yang diberikan pada alat. Selain itu, Gambar 12 juga menjelaskan tantang 

pengiriman data yang dilakukan oleh alat agar dapat berkomunikasi dengan 

komputer dengan memanfaatkan teknologi Zigbee yang saling terhubung. Perintah 

untuk menjalankan program pada pengendalian kadar air tanah, suhu, dan 

kelembaban sebagai berikut: 

a. Jika kadar air ≤ critical water content (θc) maka pompa akan on (hidup), 

kadar air naik hingga mencapai field capacity. 

b. Jika kadar air ≥ field capacity (FC) maka pompa akan off (mati), kadar air 

turun hingga mencapai critical water content. 

Perintah dalam menjalankan suhu sebagai berikut: 

a. Jika Suhu ≥ 32 maka blower akan on (hidup), suhu akanturun hingga 

mencapai ambang batas yang ditentukan. 

b. Jika Suhu ≤ 28 maka blower akan off (mati), suhu akan naik hingga 

mencapai ambang batas yang ditentukan. 

Sedangkan perintah yang digunakan untuk menjalankan alat dalam pengendalian 

kelembaban sebagai berikut: 

a. Jika kelembaban ≤ 65 maka sprinkler akan on (hidup), kelembaban akan 

naik hingga mencapai ambang batas yang ditentukan. 

b. Jika kelembaban ≥ 70 maka sprinkler akan off (mati), kelembaban akan 

turun hingga mencapai ambang batas yang ditentukan. 

Pemprograman pada mikrokontroler berkerja dengan mengubah nilai yang terbaca 

pada sensor dalam bentuk analog menjadi bentuk digital yang dapat di olah dan 
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dikendalikan oleh seluruh sistem yang terdapat pada mikrokontroler. Pemberian 

nilai batasan dilakukan sebagai pengaturan yang terdapat pada perangkat lunak 

(Software). Untuk perangkat lunak yang digunakan pada sistem kontrol ini 

menggunakan software Arduino. Nilai yang dibaca oleh mikrokontroler akan di 

kirim menuju komputer menggunakan metode serial sehingga data dapat diolah 

pada komputer. 

 

Gambar 5. Jendela Pemprograman Arduino 

 

Pembacaan data pada mikrokontroler akan dikomunikasikan dengan 

menggunakan teknologi Zigbee. Teknologi Zigbee dipasang pada mikrokontroler 

dan perangkat komputer. Untuk dapat berkomunikasi dengan komputer, hal yang 

pertama dilakukan yaitu dengan membuka com serial yang terdeteksi di serial port 

komputer tersebut. Data suhu, kelembaban, dan kadar air tanah dipantau dari jarak 

jauh menggunakan komputer yang sudah terhubung dengan modul XBee Pro. 

LabVIEW digunakan sebagai perangkat lunak untuk menampilkan data secara 
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grafis. Dari GUI LabVIEW ini user dapat memantau data suhu, kelembaban dan 

kadar air tanah serta dapat menyimpan data tersebut pada laptop atau komputer 

dengan format xls. 

 

Bentuk pengolahan data menggunkan aplikasi LabView 2010. Sebagai pengolah 

data yang akan ditampilkan pada komputer dimana LabView memiliki dua lembar 

jendela kerja, yaitu jendela front panel dan jendela block diagram. 

 

Gambar 6. Jendela Front Panel pada LabVIEW 

 

Gambar di atas merupakan bentuk dari  front panel pada aplikasi Lab VIEW 

2010. Tampilan dari monitoring akan dikeluarkan pada laman ini. Terdapat 

beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menampilakan untuk 

menampilkan hasil pengukuran. 
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Gambar 7. Jendela Blok Diagram LabView 

 

Gambar 15 merupakan laman jendela yang akan digunakan sebagai laman 

pemrograman tampilan pada LabVIEW dengan cara menarik block diagram yang 

sudah disediakan Lab VIEW pada kotak dialog  function. 

 

3.7.1   Spesifikasi Alat 

 
 
Spesifikasi alat yang dibuat adalah sebagai berikut: 

1) Alat mampu melakukan pemantauan terhadap keadaan lingkungan sekitar 

yang terbaca oleh LM35 sebagai pembaca suhu, DHT 11 sebagai pembaca 

nilai Kelembaban dan Soil Moisture sebagai pembaca kadar air tanah yang 

kemudian ditampilkan ke komputer dengan tampilan GUI yang 

dihubungkan ke mokrokontroller. 

2) Alat mampu menjaga suhu ruangan padabatasan yang telah diberikan. 

Kemudian, dapat mengendalikan hidup matinya komponen aktuator yang 
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terpasang dan juga dapat memantau dan mengendalikan aksi dari jarak jauh 

dengan menggunakan teknologi Zigbee. 

3) Sistem pemantauan dan pengendalian terhubung dengan komputer dengan 

memanfaatkan komunikasi half duplex yang terdapat pada teknologi Zigbee. 

Jenis modul yang akan digunakan yaitu modul XBee S2. 

4) User Interface dibuat dengan menggunakan perangkat lunak LabVIEW dan 

sebagai pengolahan data yang dapat ditampilkan dan disimpan pada 

komputer. 

 

3.7.2   Diagram Blok 

 
 
Diagram blok menjelaskan tentang sistem mikrokontroller yang mengendalikan 

komponen aktuator. Diagram blok merupakan sistem Closed-loop yang dijelaskan 

pada Gambar 16 dan 17. 

input   +               Output 

      _ 

 

 

Gambar 8. Pengendalian Suhu dan Kelembaban Pada Alat 

 

Pembacaan nilai parameter lingkungan seperti suhu dan kelembaban dibaca oleh 

sensor. Dapat dilihat bahwa pembacaan nilai mempengaruhi nilai set point pada 

mikrokontroler. Nilai yang terbacapada sensor akan mempengaruhi aksi dari kipas 

blower dan sprinkler. 

 

Kipas Blower 

dan Sprinkler 

Mikrokontroler 

DHT11 + 

LM35 
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input   +               Output 

      _ 

 

 

Gambar 9. Pengendalian Kadar Air dan Aplikasi Irigasi Tetes 

 

Pada Gambar 17. Menjelaskan tentang pengaturan kadar air untuk kebutuhan 

tanaman. Apabila pembacaan kadar air berada di bawah θc, maka alat akan 

memberikan perintah untuk menghidupkan pompa dan apabila pembacaan 

menunjukan kondisi kapasitas lapang maka pompa akan mati dengan sendirinya.  

 

Gambar 10. Rancangan Sistem Pemantauan dan Pengendalian 

 

 

 

 

Mikrokontroler Water pump 

Soil 

Moisture  
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3.8 Kalibrasi Sensor Kadar Air Tanah 

 
 
Kalibrasi sensor kadar air tanah dilakukan pada tekstur tanah yang berbeda. 

Penentuan tekstur tanah dilakukan sebagai berikut: 

1. Pengambilan sampel tanah sebanyak 100 g. 

2. Pelarutan tanah dengan air dengan perbandingan 1 : 3 pada gelas ukur. 

3. Penambahan larutan (detergen) sebanyak 10 g atau satu sendok makan. 

4. Diaduk hingga tercampur dan dibiarkan mengendap.  

5. Penentuan persentase pasir, lempung dan debu dari hasil endapan. 

6. Penentuan jenis tanah dengan menggunakan segitiga tekstur menurut 

USDA.  

Setelah tekstur tanah didapatkan, dilakukan pengambilan sampel tanah untuk 

mengetahui nilai kadar air tanah. Proses penentuan kadar air tanah dilakukan 

sebagai berikut: 

1.  Pengambilan sampel tanah sebanyak 25 kg. 

2.  Pencampuran tanah dan kompos dengan perbandingan 5:1 pada lima buah 

media. 

3.  Penjenuhan tanah dengan cara direndam. 

4.  Penirisan tanah selama 24 jam. 

5.  Penimbangan berat massa tanah dan perhitungan kadar air menggunakan 

rumus:   

Kadar Air =  

Keterangan : 

BB  =  Berat basah (gr) 

BK  =  Berat Kering (gr) 

(Tim Dosen, 2012). 
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Untuk mengetahui banyaknya kadar air pada saat kapasitas lapang (FC), sampel 

tanah yang diuji akan direndam dan didiamkan hingga sampai pada saat kondisi 

konstan, kemudian dilakukan analisis laboratorium dengan menggunakan metode 

gravimetrik dan dihitung dengan menggunakan persamaan 6. Pengukuran kadar 

air basis masa kering udara (θ0) dilakukan untuk menentukan nilai kadar air pada 

titik layu permanen (PWP). Nilai titik layu permanen (PWP) didapatkan dari dua 

kali batas kadar air masa kering udara (θ0) dan dibandingkan  berdasarkan 

parameter pada Tabel 1. Hubungan Tanah dan Kadar Air Tersedia, James (1998). 

Nilai batas kritis (θc) diambil dari setengah nilai antara batas titik layu permanen 

(PWP) hingga batas kapasitas lapang (FC). 

Setelah data kadar air didapatkan, dilakukan kalibrasi alat dengan mencari 

hubungan antara voltase dan pembacaan kadar air pada alat. Hasil pembacaan 

merupakan formula yang didapatkan dari garis linear hubungan antara voltase 

dengan pembacaan kadar air pada media dengan menggunakan rumus: 

 

Y = aX + b 

 

Dimana : 

a,b =Nilai Konstanta yang dihasilkan 

Y   = Pembacaan kadar air tanah (%) 

X   = Pembacaan Voltase Alat (V)  

 

 

 

 



41 

3.9 Validasi Sensor Kadar Air, Suhu, Kelembaban 

 
 
Validasi sensor dilakukan untuk membandingkan nilai yang terbaca oleh alat 

dengan alat yang sudah ada. Pembandingan pembacaan nilai kadar air tanah 

dilakukan dengan membandingkan antara nilai kadar air terbaca dengan analisis 

kadar air yang dilakukan di laboratorium. Untuk validasi nilai suhu dan 

kelembaban yang terbaca oleh sensor LM35 dan DHT-11, validasi dilakukan 

dengan membandingkan nilai yang terbaca oleh alat dengan alat KRISBOW KW 

06-921. Hasil dari perbedaan pembacaan alat yang dibuat dengan alat yang telah 

tersedia akan disajikan dalam bentuk tabel dan grafik. Hal ini dilakukan untuk 

mengetahui besaran nilai penyimpangan (error) alat yang dibuat dengan alat yang 

telah ada. 

 

3.10 Pengujian Alat Kontrol dan Pemberian Aksi (aktuator) 

 
 
Pengujian alat dilakukan dimana alat kontrol otomatis yang telah dirancang akan 

mengendalikan seluruh kinerja sistem secara otomatis. Pengendalian kadar air 

tanah akan dikendalikan oleh sensor kadar air tanah (moisture sensor) yang 

diletakkan di dalam tanah. Untuk pengendalian parameter lingkungan pada 

greenhouse digunakan sensor suhu (LM-35) dan sensor kelembaban (DHT 11) 

yang diletakan dalam bangunan greenhouse. Seluruh rangkaian dari sensor akan 

dihubungkan ke mikrokontroler. Hasil dari perancangan dapat di lihat pada 

Gambar 19. 
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Gambar 11. Realisasi Alat dan Skema Irigasi Tetes Pada greenhouse 

  

Pengujian parameter pengamatan dilakukan untuk mengetahui nilai error dari alat 

yang telah dibuat. Pengujian alat merupakan perbandingan antara alat yang dibuat 

dengan KRISBOW KW 06-921. Hasil pembacaan disajikan dalam bentuk Tabel 

dan Grafik. 

 

3.11 Pengujian Pengiriman Data 

 
 
Pengujian pengiriman data merupakan pengujian yang dilakukan untuk 

mengetahui performa dan kinerja dari alat yang dibuat. Pengiriman data 

merupakan koneksi antara wireles yang terpasang pada alat dengan wirelles yang 

terpasang pada komputer dalam melakukan pemantauan jarak jauh. Komunikasi 

yang dilakukan merupakan komunikasi secara line outside dan terjadi secara half 

duplex yaitu komunikasi serial yang terjadi antara hubungan kedua wireless. 

Komunikasi yang terjadi diantara keduanya dilakukan secara real time. Batasan 

pemberian waktu pengiriman yang tepat dapat meningkatkan performa dari alat 

yang dibuat dan dapat mengurangi beban kerja dari alat yang dibuat.  

Blower 

Bak Penampung 

Mikrokontroller 
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3.12 Uji Coba Alat Kontrol Pada Tanaman Paprika Menggunakan Jenis 

Tanah Lempung Berdebu (Silt Clay) 

 

 

Uji coba sistem dilakukan pada jenis tanah lempung berdebu (silt clay) dengan 

menggunakan tanaman paprika. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui kinerja 

sistem dari alat dan pengaruh pemberian aksi terhadap tanaman secara nyata di 

dalam greenhouse. Pengamatan pengujian pada tanaman dilakukan untuk 

mendukung aplikasi alat dalam penerapannya di lapangan. 

 


