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ABSTRACT 

 

 

AN AUTOMATIC WATER SALINITY CONTROL SYSTEM BASED ON 

ARDUINO UNO DESIGN USING CONDUCTIVTY SENSOR AT PT. 

CITRA LARVA CEMERLANG 

 

By 

 

AGUSTINUS SATRIO KRISDIAN 

 

Water salinity is an important factor for the Thalasiossira sp. algae development in 

algae cultivation. PT. Citra Larva Cemerlang is a company which engaged in the 

fisheries field that cultivates Thalasiossira sp. algae to be used as food for shrimp 

larvae. 

PT. Citra Larva Cemerlang did not control the water salinity level automatically in 

the algae mass ponds. In this research, the researcher has made an automatic water 

salinity control system design based on the arduino uno microcontroller using a 

conductivity sensor as a reader of water salinity levels. The microcontroller will 

control the water pump to drain fresh water into the algae pond by using a relay as 

an automatic switcher if the water salinity level in the algae mass ponds exceeds 28 

ppt. 

The control system design successfully fetched data for 15 times with 30 minutes 

for each data retrieval time. From the data retrieval results, the control system 

design can carry out its functions as it should be which the standard deviation of the 

conductivity sensor testing is 0.07314. 

 

Keywords: water salinity, conductivity sensor, control system, arduino uno     

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

ABSTRAK 

       

 

RANCANG BANGUN SISTEM PENGONTROL SALINITAS AIR 

OTOMATIS BERBASIS ARDUINO UNO DENGAN MENGGGUNAKAN 

SENSOR KONDUKTIVITAS DI PT. CITRA LARVA CEMERLANG 

       

Oleh 

 

AGUSTINUS SATRIO KRISDIAN 

 

Salinitas air merupakan salah satu faktor penting untuk perkembangan alga 

Thalasiossira sp. pada pembudidayaan alga. PT. Citra Larva Cemerlang merupakan 

salah satu perusahaan yang bergerak di bidang perikanan yang membudidayakan 

alga Thalasiossira sp. untuk digunakan sebagai pakan larva udang. 

PT. Citra Larva Cemerlang belum mengontrol tingkat salinitas air secara otomatis 

pada kolam masal alga. Pada penelitian ini penulis membuat rancang bangun sistem 

pengontrol salinitas air otomatis berbasis mikrokontroler arduino uno 

menggunakan sensor konduktivitas sebagai pembaca tingkat salinitas air. 

Mikrokontroler tersebut akan mengontrol pompa air untuk mengalirkan air tawar 

ke kolam alga dengan menggunakan relay sebagai saklar otomatis apabila tingkat 

salinitas air pada kolam masal alga melebihi 28 ppt.  

Rancang bangun sistem ini berhasil melakukan pengambilan data selama 15 kali 

dengan masing-masing waktu pengambilan data yaitu selama 30 menit. Dari hasil 

pengambilan data tersebut sistem dapat menjalankan fungsinya sebagaimana 

mestinya dengan standar deviasi pengujian sensor konduktivitas sebesar 0,07314. 

 

Kata kunci: salinitas air, sensor konduktivitas, sistem kontrol, arduino uno 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

       

 

1.1 Latar Belakang 

Teknologi pada saat ini berkembang dengan cepat sehingga banyak inovasi 

baru yang diciptakan. Sebagai contoh inovasi yang tercipta dari 

berkembangnya teknologi ini adalah dengan adanya mikrokontroler.  

Mikrokontroler adalah suatu alat elektronika berbentuk chip yang 

digunakan sebagai pengontrol peralatan elektronika lain. Contohnya adalah 

sebagai pengontrol motor listrik, lampu, LCD, 7 segment, dot matrix dan 

masih banyak lagi. Mikrokontroler juga dapat dipasangkan input berupa 

sensor, contohnya seperti sensor suhu, sensor kelembapan, sensor api, 

sensor ultrasonic, sensor konduktivitas dan masih banyak lainnya.  

Sensor merupakan peralatan elektronika yang didukung oleh 

mikrokontroler, salah satu jenis sensor adalah sensor konduktivitas. Sensor 

konduktivitas biasanya digunakan sebagai pengukur tingkat konduktivitas 

listrik maupun tingkat salinitas pada suatu larutan. Sehingga sensor 

konduktivitas juga dapat dimanfaatkan dalam bidang perikanan, yaitu pada 

usaha pembenihan udang. Larva udang hasil dari pembenihan tentunya 
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membutuhkan pakan untuk pertumbuhannya, salah satu pakan alami yang 

dimanfaatkan sebagai pakan larva udang adalah alga Thalassiosira sp. 

Alga Thalassiosira sp. merupakan salah satu jenis mikroalga yaitu 

organisme tumbuhan air asin yang berukuran sangat kecil. Alga 

Thalassiosira sp. biasanya dibudidayakan untuk dimanfaatkan sebagai 

pakan alami dari larva udang. Perkembangan alga Thalassiosira sp. sangat 

dipengaruhi oleh tingkat salinitas air [4]. Sehingga untuk mendapatkan hasil 

perkembangan yang optimal, maka diperlukan suatu pengontrolan kadar 

garam atau salinitas air agar selalu sesuai dengan standar tingkat salinitas 

air yang telah ditetapkan.  

PT. Citra Larva Cemerlang merupakan perusahaan pembenuran udang yang 

melakukan pengontrolan salinitas air pada kolam masal alga Thalassiosira 

sp. dengan cara yang manual. Sehingga untuk mempermudah pengontrolan 

tingkat salinitas air maka penulis terpikirkan untuk membuat rancang 

bangun sistem pengontrol salinitas air otomatis berbasis arduino uno 

dengan mengggunakan sensor konduktivitas di PT. Citra Larva Cemerlang 

Beberapa penelitian yang menggunakan sensor konduktivitas adalah 

Prototipe pengendalian pH dan elektro konduktivitas pada cairan nutrisi 

tanaman hidroponik [1], Pembuatan alat ukur salinitas dan kekeruhan air 

menggunakan sensor elektroda dan LDR [2], Rancang bangun alat ukur 

salinitas dan suhu menggunakan mikrokontroler ATMega328P berbasis 

data logger yang terintegrasi dengan GPS [3]. 
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Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada 

pengunaan sensor konduktivitas yang digunakan sebagai pendeteksi tingkat 

salinitas pada sistem pengontrolan tingkat salinitas air dengan menggunakan 

pompa air pada kolam masal alga Thalassiosira sp. di PT. Citra Larva 

Cemerlang. 

 

1.2 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Mendeteksi tingkat salinitas air dengan menggunakan sensor 

konduktivitas. 

2. Merancang sistem kontrol salinitas air otomatis dengan menggunakan 

mikrokontroler arduino uno. 

3. Mengendalikan on/off pompa air dengan menggunakan relay. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana cara menggunakan sensor konduktivitas? 

2. Bagaimana mengatur on/off pompa air dengan menggunakan relay? 

3. Bagaimana membuat sistem pengatur salinitas air secara otomatis 

dengan menggunakan arduino uno? 

 

1.4 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Mikrokontroller yang digunakan adalah arduino uno. 
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2. Sensor yang digunakan adalah sensor konduktivitas. 

3. Tidak membahas pengendalian kecepatan motor pada pompa air. 

4. Hanya membahas pengontrolan salinitas air pada kolam masal alga  

Thalassiosira sp. di PT. Citra Larva Cemerlang. 

 

1.5 Manfaat penelitian 

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Dapat belajar bagaimana memprogram arduino uno sebagai pengontrol 

dari sensor konduktivitas dan pompa air. 

2. Menambah ilmu dalam bidang perikanan. 

3. Dapat membantu PT. Citra Larva Cemerlang dalam pengoptimalan 

budidaya Thalassiosira sp. 

 

1.6 Hipotesis 

Pengontrolan tingkat salinitas air secara otomatis pada budidaya alga 

Thalassiosira sp. dapat berpengaruh pada perkembangan alga Thalassiosira 

sp. itu sendiri. Semakin terjaga tingkat salinitas air pada kolam masal alga, 

maka perkembangan alga tersebut akan semakin baik. Standar tingkat 

salinitas air untuk alga Thalassiosira sp. di PT. Citra Larva Cemerlang 

adalah sekitar 28 ppt – 29 ppt. Pengendalian salinitas air dilakukan dengan 

menggunakan sensor konduktivitas sebagai pendeteksi tingkat salinitas air. 

Pompa air akan bekerja mengalirkan air tawar apabila salinitas air pada 

kolam masal alga bernilai lebih dari standar salinitas air yang sudah 

ditetapkan. Dengan pengontrolan tingkat salinitas air secara otomatis maka 
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salinitas air pada kolam masal alga dapat terjaga sesuai dengan tingkat 

salinitas air yang diinginkan. 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

I. PENDAHULUAN 

Bab pertama berisi tentang latar belakang penelitian, tujuan penelitian, 

rumusan masalah, batasan masalah, manfaat penelitian, hipotesis dan 

sistematika penulisan laporan penelitian. 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Bab kedua berisi tentang dasar teori yang akan digunakan dalam 

perancangan sistem dan penjelasan tentang beberapa penelitian 

terdahulu. 

III. METODE PENELITIAN 

Bab ketiga berisi tentang waktu dan tempat penelitian, penjelasan 

spesifikasi subsistem, metode yang dipakai untuk perancangan sistem, 

prinsip kerja sistem dan desain sistem. 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab keempat berisi tentang kondisi lokasi penelitian, pembahasan hasil 

perancangan sistem, pengujian subsistem, pemasangan sistem dan 

pengujian sistem serta analisa hasil pengujiannya. 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab kelima berisi tentang kesimpulan yang didapat setelah melakukan 

penelitian serta menuliskan saran-saran yang mungkin menjadi acuan 

untuk perkembangan penelitian kedepannya. 

 



   

 

 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

      

 

2.1 Sensor Konduktivitas 

Sensor konduktivitas adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengukur 

nilai konduktivitas listrik dari suatu larutan elektrolit. Pengukuran 

konduktivitas ini dapat dilihat dari nilai tegangan listrik (Volt) yang dapat 

dihantarkan oleh larutan tersebut. Kemampuan suatu larutan elektrolit untuk 

menghantarkan listrik biasa disebut dengan DHL (Daya Hantar Listrik). 

Nilai konduktivitas listrik pada suatu larutan elektrolit juga menjadi 

referensi dari jumlah konsentrasi zat padatan atau TDS (Total Dissolved 

Solid) yang ada dalam larutan tersebut [1]. Jumlah konsentrasi zat padatan 

berbanding lurus dengan nilai konduktivitas. Semakin tinggi nilai 

konduktivitas dalam suatu larutan elektrolit, maka akan mengindikasikan 

semakin banyak pula nilai konsentrasi zat padatan yang ada pada larutan 

tersebut [5]. Sensor konduktivitas yang digunakan pada penelitian ini adalah 

sensor konduktivitas DIY (Do It Yourself) yang dibuat oleh depoinovasi 

malang. Adapun bentuk dari sensor konduktivitas dapat dilihat pada 

Gambar 2.1. 
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Gambar 2.1 Sensor konduktivitas 

Adapun konfigurasi pin sensor konduktivitas adalah sebagai Tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Konfigurasi pin sensor konduktivitas 

Pin Konfigurasi Hubung 

5V 5V arduino 

GND Ground arduino 

Output Pin analog arduino 

 

2.1.1 Salinitas 

Salinitas adalah jumlah kadar garam yang ada pada suatu larutan. 

Garam tersebut berasal dari zat-zat seperti sodium klorida (NaCl), 

sodium bikarbonat (NaHCO3), magnesium sulfat (MgSO4) dan 

potassium nitrat (KNO3) yang terlarut dalam didalam air. Tingkat 

salinitas dapat diukur melalui banyaknya zat padatan yang terlarut 

dalam air (TDS) yang berbentuk ion-ion. Satuan yang biasa 

digunakan untuk pengukuran salinitas adalah g/kg (gram per 

kilogram), ppt (part per thousand), mg/L (milligram per liter), PSU 

(Practical Salinity Unit)  dan ppm (part per million). Adapun 

beberapa jenis air berdasarkan salinitasnya dapat dilihat pada Tabel 

2.2. 
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Tabel 2.2 Jenis air berdasarkan salinitasnya 

Jenis Air Salinitas (ppt) 

Air Tawar 
Fresh Water <0,5 

Oligohaline 0,5-3,0 

Air Payau 
Masohaline 3,0-16,0 

Polyhaline 16,0-30,0 

Air Laut Marine 30,0-40,0 

 

2.1.2 Prinsip kerja sensor konduktivitas 

Sensor konduktivitas memliki dua buah elektroda yang berjarak ±1 

cm, apabila kedua elektroda ini dimasukkan ke dalam larutan dan 

diberi input tegangan listrik dengan besaran tertentu maka ion-ion 

didalam air  akan terpisah menjadi kation dan anion. Kation akan 

berpindah ke elektroda negatif dan anion akan berpindah ke 

elektroda positif, ion-ion yang berpindah tersebut menyebabkan 

larutan menjadi konduktor sehingga listrik dapat mengalir diantara 

kedua elektroda [6]. Selanjutnya output nilai tegangan listrik dari 

sensor konduktivitas dapat dibaca oleh mikrokontroler yang 

digunakan. Adapun skema dari sensor konduktvitas dapat dilihat 

pada Gambar 2.2. 

 

Gambar 2.2 Skema sensor konduktivitas 
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2.2 Relay  

Relay adalah komponen elektronika berupa saklar yang dapat dikendalikan. 

Komponen relay menggunakan prinsip elektromagnetik sebagai penggerak 

kontak saklar. Adapun simbol relay dapat dilihat pada Gambar 2.3. 

 

Gambar 2.3 Simbol relay 

Adapun terdapat 2 kondisi contact point pada relay yaitu sebagai berikut : 

1. Normally close (NC) adalah kondisi awal contact point berada di posisi 

close/terhubung dan kondisi berubah menjadi open/tidak terhubung 

setelah relay diaktifkan. Adapun normally close dapat dilihat pada 

Gambar 2.4. 

 

Gambar 2.4 Normally close (NC) 

2. Normally open (NO) adalah kondisi awal contact point berada di posisi  

open/tidak terhubung dan kondisi berubah menjadi close/terhubung 

setelah relay diaktifkan. Adapun normally open dapat dilihat pada 

Gambar 2.5. 
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Gambar 2.5 Normally open (NO) 

 

2.2.1 Prinsip kerja relay 

Terdapat 4 komponen utama pada relay yaitu : 

1. Switch contact point (Saklar) 

2. Armature 

3. Spring 

4. Electromagnet (Coil) 

Adapun bagian-bagian dari relay dapat dilihat pada Gambar 2.6. 

 

Gambar 2.6 Bagian-bagian relay 

Pada Gambar 2.6 dapat dilihat terdapat  besi (iron core) yang dililit 

oleh kumparan. Pada saat kumparan tersebut dialiri arus listrik maka 

akan timbul gaya elektromagnet yang akan menarik armature 

sehingga armature berpindah dari kondisi normally close menjadi 

kondisi normally open. Pada saat kumparan tidak dialiri arus listrik, 
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maka armature akan kembali menjadi normally close karena tertarik 

oleh spring. 

2.2.2 Relay 5 pin 

Relay 5 pin adalah relay yang berjenis single pole doble throw 

(SPDT). Seperti namanya, relay ini memiliki 5 pin, 2 pin adalah pin 

coil dan 3 pin lainnya adalah pin terminal.  Adapun bentuk relay 5 

pin dapat dilihat pada Gambar 2.7. 

 

Gambar 2.7 Relay 5 pin 

Adapun skema dari relay 5 pin dapat dilihat pada Gambar 2.8. 

 

Gambar 2.8 Skema relay 5 pin 

Pada Gambar 2.8 terlihat terdapat 5 kaki pada relay tersebut. 

Adapun penjelasan kelima kaki relay tersebut dapat dilihat pada 

Tabel 2.3. 
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Tabel 2.3 Penjelasan pin pada relay 

Pin Penjelasan 

VCC Merupakan pin trigger arus positif 

GND Merupakan pin ground 

COM Common sebagai saklar pada relay yang terhubung pada 

sumber listrik AC 

NO Keadaan awal dimana relay terbuka/tidak terhubung 

NC Keadaan awal dimana relay tertutup/terhubung 

 

Agar lebih mudah dalam penggunaannya, relay dijadikan sebuah 

modul yang mudah dikoneksikan pada arduino. Adapun bentuk 

modul relay dapat dilihat pada Gambar 2.9. 

 

Gambar 2.9 Modul relay 

Pada modul relay ini terdapat beberapa pin. Adapun konfigurasi pin 

pada modul relay dapat dilihat pada tabel 2.4. 

Tabel 2.4 konfigurasi hubung pin modul relay 

Pin Konfigurasi Hubung 

IN Pin digital pada arduino 

GND Pin ground pada arduino 

VCC Pin VCC 5V pada arduino 

NO Aktuator 

COM Sumber listrik AC 

NC Aktuator 
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2.3 Pengertian Mikrokontroler 

Mikrokontroler adalah suatu alat elektronika berbentuk chip yang 

digunakan sebagai pengontrol peralatan elektronika lain. Mikrokontroler 

biasanya terdiri dari CPU, I/O, memori dan komponen pendukung seperti 

ADC. Kelebihan dari mikrokontroler adalah ukuran mikrokontroler yang 

ringkas dan sudah terintegrasi dengan berbagai komponen di dalamnya. 

Adapun salah satu jenis mikrokontroller adalah arduino. Pada penelitian ini 

mikrokontroler yang digunakan adalah arduino uno. 

2.3.1 Arduino uno 

Arduino uno adalah mikrokontroler berbasis ATmega328P. Arduino 

uno memudahkan kita dalam membuat sebuah project berbasis 

mikrokontroler karena sudah terdapat banyak komponen yang 

terintegrasi didalamnya. Pemograman pada arduino uno 

menggunakan sorftware arduino IDE yang dapat didownload di 

website arduino yaitu arduino.cc dan dapat diinstall di windows, 

mac maupun linux. Software arduino IDE menyediakan banyak 

contoh program, sehingga memudahkan ketika ingin membuat 

program pada arduino. Adapun bentuk arduino uno dapat dilihat 

pada Gambar 2.10. 

 

Gambar 2.10 Arduino uno 
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Adapun penjelasan pin pada arduino uno dapat dilihat pada Tabel 

2.5. 

Tabel 2.5 Penjelasan pin pada arduino uno 

Pin Penjelasan 

IOREF 

Pin yang berfungsi sebagai penyedia referensi 

tegangan. Biasanya digunakan pada board 

shield untuk memperoleh tegangan antara 5V 

atau 3.3V. 

Reset Pin untuk melakukan reset. 

3,3V Pin output tegangan 3.3V. 

5V Pin output tegangan 5V. 

GND Pin ground atau negatif. 

Vin 

Pin yang digunakan untuk memberikan daya ke 

arduino dengan rentang tegangan yang 

disarankan antara 7V - 12V. 

Pin A0-A5 Pin input analog dengan resolusi 10 bit. 

AREF Pin referensi tegangan untuk input analog. 

Pin serial 
Pin 0(RX) untuk menerima data dan pin 1(TX) 

dimana pin 0 untuk mengirim data. 

Pin external 

interrups 

Pin 2 dan pin 3 yang dapat digunakan untuk 

mengaktifkan interrups. 

Pin PWM 
Pin 3, pin 5, pin 6, pin 9, pin 10, dan pin 11 

dengan output PWM 8 bit. 

Pin SPI 
Pin 10 (SS), pin 11 (MOSI), pin 12 (MISO), dan 

pin 13 (SCK) mendukung komunikasi SPI. 

Pin LED Pin 13 terhubung dengan LED. 

Pin TWI 
Pin A4 (SDA) dan pin A5 (SCL) mendukung 

komunikasi TWI. 

 

2.3.2 Protoshield arduino uno 

Protoshield arduino uno adalah shield yang biasa digunakan sebagai 

prototype untuk arduino uno. Protoshield ini dapat kita rancang 

sendiri, sehingga kita dapat menambahkan beberapa komponen 

pendukung sesuai yang kita inginkan. Contohnya adalah 

penambahan pin ground dan VCC, sehingga akan sangat membantu 

ketika membutuhkan VCC atau ground lebih dari yang disediakan 
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oleh arduino uno. Untuk terhubung dengan arduino uno caranya 

adalah dengan menancapkan pin male pada protoshield sesuai 

dengan pin female yang ada pada arduino uno. Adapun bentuk dari  

protoshield arduino uno dapat dilihat pada Gambar 2.11. 

 

Gambar 2.11 Protoshield arduino uno 

Adapun protoshield yang terhubung dengan arduino uno dapat 

dilihat pada Gambar 2.12. 

 

Gambar 2.12 Arduino uno dengan protoshield 

 

2.4 LCD ( Liquid Crystal Display) 16×2 

LCD (Liquid Crystal Display) adalah sebuah alat elektronik yang dapat 

menampilkan karakter atau tulisan. Kontruksi LCD memanfaatkan silicon 

atau gallium dalam bentuk kristal cair sebagai pemedar cahaya. Adapun 

bentuk dari LCD 16×2 dapat dilihat pada Gambar 2.13. 
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Gambar 2.13 LCD 16×2 

LCD ini memiliki 16 kolom dan 2 baris karakter. Adapun penjelasan untuk 

kolom dan baris pada LCD dapat dilihat pada Gambar 2.14. 

 

Gambar 2.14 Kolom dan baris ada LCD 

Pada Gambar 2.14 dapat dilihat LCD memiliki 16 kolom dan 2 baris yang 

digunakan sebagai penampil karakter, sehingga LCD dapat menampilkan 

maksimal 32 karakter dalam waktu bersamaan. Pada setiap kolom tersebut 

terdapat titik piksel yang berfungsi untuk membentuk karakter yang akan 

ditampilkan. Biasanya titik piksel tersebut berukuran 5×7 atau 5×8, 5 

merupakan jumlah kolom sedangkan 7 atau 8 merupakan jumlah baris. Baris 

dan kolom titik piksel karakter pada LCD dapat dilihat pada Gambar 2.15. 

 

Gambar 2.15 Baris dan kolom titik piksel karakter pada LCD 

LCD 16×2 memiliki banyak pin yaitu berjumlah sebanyak 16 buah pin. 

Adapun penjelasan pin-pin pada LCD 16×2 dapat dilihat pada Tabel 2.6. 



18 
 

Tabel 2.6  Penjelasan pin-pin pada LCD 16×2 

Pin Keterangan Penjelasan 

1 VSS Ground 

2 VDD Tegangan +5V DC 

3 V0 Tegangan pengatur kontras 

4 RS 
Register select signal, 0=input instruksi dan 

1=input data 

5 RW Read/Write 

6 E Enable clock 

7 D0 Bit 0 

8 D1 Bit 1 

9 D2 Bit 2 

10 D3 Bit 3 

11 D4 Bit 4 

12 D5 Bit 5 

13 D6 Bit 6 

14 D7 Bit 7 

15 A Anode (Tegangan backlight positif) 

16 K Katode (Tegangan backlight negatif) 

 

2.4.1 Modul I2C 

Modul I2C adalah sebuah modul untuk LCD yang dioperasikan 

secara serial sinkron dengan protokol I2C (Inter Integrated Circuit). 

Modul ini sangat membantu dalam penyederhanaan koneksi antara 

LCD dengan mikrokontroler. Jika tidak digunakan modul I2C maka 

akan sangat banyak dibutuhkan pin pada arduino, yaitu sebanyak 8 

pin. Tetapi jika menggunakan modul I2C, maka hanya di butuhkan 

4 pin pada arduino. Adapun bentuk dari modul I2C dapat dilihat 

pada Gambar 2.16. 

 

Gambar 2.16 Modul I2C 
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Modul I2C ini memiliki 16 pin yang berfungsi untuk dihubungkan 

dengan 16 pin yang ada pada LCD. Adapun modul I2C yang 

dihubungkan pada LCD dapat dilihat pada Gambar 2.17. 

 

Gambar 2.17 Modul I2C yang terpasang pada LCD 

Untuk koneksi ke mikrokontroler, modul I2C ini memiliki 4 pin 

yaitu GND, VCC, SDA, SCL. Adapun konfigurasi pin-pin modul 

I2C ke mikrokontroler dapat dilihat pada Tabel 2.7. 

Tabel 2.7 Konfigurasi hubung pin modul I2C 

Pin Konfigurasi hubung 

GND Ground arduino 

VCC 5V arduino 

SDA Pin SDA/A4 arduino 

SCL Pin SCL/A5 arduino 

 

2.5 Pompa air listrik PANASONIC GP-129JXK 

Pompa air listrik adalah sebuah alat elektronik yang digunakan untuk 

memindahkan air secara otomatis dari suatu tempat ke tempat lain sesuai 

dengan jumlah volume air yang diinginkan. Pompa air listrik terdapat 

banyak jenis dan spesifikasinya yang mempengaruhi tingkat dari tenaga 

penyedotnya maupun daya listrik yang digunakan. Adapun bentuk pompa 

air listrik PANASONIC GP-129JXK dapat dilihat pada Gambar 2.18. 
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Gambar 2.18 Pompa air listrik PANASONIC GP-129JXK 

2.5.1 Prinsip kerja pompa air  

Ketika pompa air listrik dihubungkan dengan listrik, maka motor 

listrik yang berada didalam pompa akan berputar dan akan memutar 

impeler sehingga bagian dalam pompa air terjadi vacuum karena 

adanya perbedaan tekanan dan air akan terhisap melalui saluran 

hisap dan keluar melalui saluran buang. Adapun prinsip kerja pompa 

air dapat dilihat pada Gambar 2.19. 

 

Gambar 2.19 Prinsip kerja pompa air listrik 

 

2.6 Catu Daya DC (Power Supply) 

Catu daya DC atau adaptor adalah suatu alat yang digunakan untuk 

mengubah listrik AC menjadi listrik DC dengan output nilai tegangan dan 

nilai arus tertentu. Sehingga catu daya DC merupakan penghasil listrik DC 
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yang dibutuhkan oleh suatu rangkaian elektronika. Adapun contoh bentuk 

catu daya DC dapat dilihat pada Gambar 2.20. 

 

Gambar 2.20 Catu daya DC 

 

2.7 Analog to Digital Converter (ADC) 

Analog to Digital Converter (ADC) adalah pengubah sinyal analog menjadi 

sinyal digital. ADC mempunyai 2 karakter dalam memroses sinyal yaitu 

kecepatan sampling dan resolusi. Kecepatan sampling ADC adalah 

banyaknya sinyal analog dikonversikan menjadi bentuk sinyal digital dalam 

selang waktu tertentu dan dinyatakan dalam satuan sample per second 

(SPS). Adapun kecepatan sampling ADC dapat dilihat pada Gambar 2.21. 

 

Gambar 2.21 Kecepatan sampling ADC 

Sedangkan resolusi ADC adalah tingkat ketelitian berupa nilai diskrit yang 

dihasilkan dari konversi sinyal analog menjadi sinyal digital dan dinyatakan 

dalam satuan bit. Adapun resolusi ADC yang dituliskan pada persamaan 

2.1. 

2n–1     (2.1) 
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Prinsip kerja ADC adalah mengkonversi sinyal analog menjadi sinyal 

digital yang dapat dituliskan pada persamaan 2.2. 

ADC = Resolusi ADC × (Vin/Vref)   (2.2)



   

 

 

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

      

 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

Waktu penelitian dilaksanakan mulai Maret 2019 sampai Juli 2019. 

Sedangkan tempat penelitian bertempat di PT.Citra Larva Cemerlang, 

Kalianda, Lampung Selatan. 

 

3.2 Bahan dan Peralatan 

Dalam melaksanakan penelitian ini alat dan bahan yang digunakan adalah 

sebagai berikut : 

3.2.1 Bahan 

Adapun bahan yang digunakan untuk membuat sistem ini dapat 

dilihat pada Tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Bahan pembuatan sistem 

No. Bahan Jumlah 

1 LCD 16×2 1 

2 Arduino uno 1 

3 Modul relay 5V 1 channel 1 

4 Power supply 12V 1 

5 Sensor konduktivitas 1 

6 Kabel 150 m 

7 Kotak subsistem 1 

8 Pompa air listrik 1 
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9 Modul I2C LCD 1 

10 Protoshield arduino uno 1 

11 Selang  ¾” 100 m 

12 Pipa 1” 3 

13 Pipa ¾” 1 

14 Over sock pipa 1” ke ½” 1 

15 Over sock pipa 1” ke ¾” 1 

16 Sock pipa L 1” 2 

17 Styrofoam 1 

18 Stop kontak 1 

19 Klep pipa 1 

 

3.2.2 Peralatan 

Adapun peralatan yang digunakan untuk membuat sistem ini dapat 

dilihat pada Tabel 3.2. 

Tabel 3.2 Peralatan pembuatan sistem 

No. Peralatan Jumlah 

1 Laptop 1 

2 Arduino IDE 1 

3 Lem tembak 1 

4 Multimeter 1 

5 Lem pipa 1 

6 Gergaji besi 1 

7 Selotip pipa 1 

8 Tali 1 

9 Isolasi kabel 1 

 

3.3 Spesifikasi Subsistem 

1. Sensor konduktivitas 

Adapun spesifikasi dari sensor konduktivitas adalah sebagai berikut: 

 Bekerja pada tegangan DC 5V 

 Support arduino dan mikrokontroler lainnya 

 Memiliki sensitivitas pada bahan yang bersifat konduktif 
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 Kedalaman cairan pada saat pengukuran sebesar 5,5cm dari ujung 

sensor 

2. Relay 5 pin 

Adapun spesifikasi dari modul relay 5 pin ini adalah sebagai berikut : 

 Maximum load AC : 250V/10A, 125V/15A 

 Maximum load DC : 30V/10A 

 Trigger current : 5mA 

 Working voltage : 5V 

 Module size : 50mm×25mm×18,5mm (L×W×H) 

3. Arduino uno 

Adapun spesifikasi dari arduino uno adalah sebagai berikut: 

 Chip mikrokontroller : ATmega 328P 

 Tegangan operasi : 5V 

 Tegangan input yang 

direkomendasikan via jack DC 

: 7V-12V 

 Tegangan input batas via jack 

DC 

: 6V-20V 

 Pin digital I/O : 14 buah, 6 buah adalah 

PWM 

 Pin analog input : 6 buah 

 Arus DC tiap pin I/O : 40 mA 

 Arus DC pin 3.3v : 50 mA 
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 Memori flash : 32 kb, sebagai bootloader 

sebesar 0,5kb 

 SRAM : 2 kb 

 EEPROM : 1 kb 

 Clock speed : 16 Mhz 

 Dimensi : 68,6 mm×53,4 mm 

 Berat : 25 gram 

4. LCD 16×2 

Adapun spesifikasi modul LCD 16×2 ini adalah sebagai berikut: 

 Mempunyai 16 kolom dan 2 baris 

 Bekerja pada tegangan 5V DC 

 Dilengkapi dengan backlight 

 Mempunyai 192 tipe karakter 

 Dapat dialamati dengan mode 4 bit dan 8 bit 

 Terdapat karakter generator terprogram 

 Ukuran : 80,8mm×36mm×12,5mm 

5. Modul I2C 

Adapun spesifikasi modul I2C ini adalah sebagai berikut: 

 Rentang alamat I2C : 0×20 sampai 0×27 (Default = 0×27)  

 Tegangan operasi : 5VDC 

 Kontras   : Dengan potensiometer yang ada pada I2C 

 Ukuran  : 80mm×36mm×20mm 
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6. Pompa air listrik PANASONIC GP-129JXK 

Adapun spesifikasi PANASONIC GP-129JXK adalah sebagai berikut: 

 Jenis motor 

 Output 

 Arus masukan 

: Induksi 1 fasa 

: 125W 

: 1,55 Ampere 

 Tegangan (AC) : 220V 

 Frekuensi : 50Hz 

 Kutub : 2 

 Daya hisap  : 9m 

 Total tekanan (max) : 27m 

 Kapasitas  : 18l/m 

 Ukuran pipa hisap : 1 inci (25mm) 

 Ukuran pipa buang 

 Ukuran  

 Berat  

: 1 inci (25mm) 

: 206mm×152mm×212 mm 

: 5,1 kg 

 

3.4 Rancangan dan Prinsip Kerja Sistem 

Sebuah sistem pastinya mempunyai rancangan dan prinsip kerja agar dapat 

dilihat bagaimana sistem bekerja sesuai dengan fungsinya. Adapun 

rancangan sistem dapat dilihat pada diagram blok Gambar 3.2. 
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Gambar 3.1 Diagram blok rancangan sistem 

Pada Gambar 3.1 dapat dijelaskan bahwa arduino uno mendapat daya listrik 

melalui adapter DC yang terhubung dengan sumber listrik AC. Sensor 

konduktivitas sebagai pendeteksi tingkat salinitas air dan hasil dari 

pendeteksian tingkat salinitas tersebut akan ditampilkan pada LCD 16x2. 

Selanjutnya relay disini berfungsi sebagai saklar on/off dari pompa air 

listrik. Selain digunakan sebagai sumber listrik pada arduino uno, sumber 

listrik AC juga digunakan sebagai sumber listrik pompa air listrik, tetapi 

tidak dengan menggunkan adapter. Adapun flowchart dari prinsip kerja 

sistem dapat dilihat pada Gambar 3.2. 



29 
 

 

Gambar 3.2 Flowchart prinsip kerja sistem kontrol salinitas air otomatis 

Pada Gambar 3.2 dapat dijelaskan bahwa prinsip kerja dari sistem ini adalah 

setelah sensor konduktivitas mendeteksi tingkat salinitas pada air, maka 

selanjutnya arduino uno akan menerima informasi tingkat salinitas pada air 

tersebut. Informasi tingkat salinitas yang didapat akan ditampilkan pada 

LCD 16×2. Lalu apabila informasi tingkat salinitas yang diterima memenuhi 
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nilai yang telah di tetapkan, maka tidak akan ada tindakan yang di lakukan 

oleh sistem ini. Namun ketika tingkat salinitas terdeteksi lebih tinggi dari 

nilai yang telah di tetapkan, maka arduino uno secara otomatis 

memerintahkan relay untuk aktif. Akibat dari relay yang aktif ini, maka 

pompa air listrik yang terhubung dengan relay dapat menyala dan 

mengalirkan air tawar. Air tawar yang dialirkan ini bertujuan untuk 

membuat tingkat salinitas pada air menurun. Relay ini akan terus aktif 

hingga sensor konduktivitas mendeteksi tingkat salinitas air tersebut sudah 

sesuai dengan nilai yang sudah di tetapkan. Apabila tingkat salinitas sudah 

sesuai dengan nilai yang telah di tetapkan, maka secara otomatis arduino 

uno akan memerintahkan relay untuk tidak aktif sehingga pompa air akan 

berhenti bekerja. 

 

3.5 Desain Sistem Pengontrol Salinitas Air Otomatis 

 Adapun desain sistem dapat dilihat pada Gambar 3.3 dan 3.4. 

 

Gambar 3.3 Desain sistem tampak depan 



31 
 

 

Gambar 3.4 Desain sistem tampak atas 

Gambar 3.3 dan 3.4 merupakan desain sistem pengontrol salinitas otomatis, 

sistem ini mempunyai beberapa bagian yaitu sebagai berikut: 

1. Kotak subsistem yang berisi berbagai subsistem seperti arduino uno, 

LCD 16×2, modul I2C LCD, adapter 5v, modul relay 5V 1 channel dan 

stop kontak. Kotak subsistem ini berfungsi melindungi subsistem dari 

berbagai macam kemungkinan kerusakan. 

2. Pompa air yang berfungsi sebagai sistem pengalir air tawar kedalam 

kolam. 

3. Selang yang digunakan untuk mengalirkan air dari pompa air ke dalam 

kolam. 

4. Sensor konduktivitas yang merupakan sistem pendeteksi tingkat 

salinitas pada air. 

 

3.6 Tahapan Pembuatan Sistem 

Dalam pembuatan sistem ini terdapat beberapa tahap masing-masing adalah 

sebagai berikut : 
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3.6.1 Pengumpulan referensi dan data 

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan referensi sebagai dasar dari 

perancangan sistem dan penelitian yang akan dilakukan. Referensi 

yang diperlukan berupa datasheet maupun prinsip kerja dari 

subsistem yang akan digunakan. Dari referensi yang didapat ini juga 

digunakan untuk  menyusun sebuah landasan teori dari penelitian 

ini. 

3.6.2 Perancangan sistem 

Setelah dilakukannya pengumpulan referensi dan data, tahap 

selanjutmya yang dilakukan adalah perancangan sistem. Pada tahap 

ini akan dikelompokkan menjadi 3 langkah yaitu penentuan 

subsistem, perancangan hardware dan perancangan software. 

1. Pengujian subsistem 

Pengujian subsistem bertujuan untuk menguji apakah subsistem 

dapat bekerja dengan baik sebelum dirakit menjadi sebuah 

sistem yang akan digunakan dilapangan untuk pengambilan 

data. Pengujian subsistem dilakukan adalah cara dengan menguji 

subsistem secara simulasi pada sebuah project board terlebih 

dahulu. Hal ini dilakukan untuk mempermudah bongkar pasang 

rangkaian pada saat pengujian subsistem saat pengujian. Setelah 

pengujian dinyatakan berhasil, maka selanjutnya adalah 

melakukan perakitan hardware. 
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2. Perakitan hardware 

Perancangan hardware merupakan tahap penyatuan dari 

subsistem yang telah diuji dan akan dirakit sesuai konsep yang 

telah ditentukan. Perakitan hardware ini sebagai realisasi dari 

perancangan sistem agar sistem dapat digunakan untuk 

penelitian dilapangan. Setelah perakitan hardware selesai, maka 

tahap selanjutnya adalah pembuatan software. 

3. Pembuatan software 

Pembuatan software adalah pembuatan program untuk arduino 

uno dengan menggunakan aplikasi arduino IDE agar sistem 

dapat bekerja sesuai dengan yang diinginkan. Program tersebut 

antara lain yaitu pembuatan program untuk kalibrasi pada 

sensor konduktivitas, program relay sebagai kendali on/off pada 

pompa air dan program untuk LCD 16×2 sebagai penampil 

informasi salinitas air. 

3.6.3 Pengujian sistem secara keseluruhan 

Pengujian sistem ini bertujuan untuk mengetahui apakah 

keseluruhan sistem yang telah dirancang telah sesuai dengan yang 

diinginkan. Parameter keberhasilan sistem ini adalah ketika 

arduino uno dapat mengontrol pompa air bekerja secara otomatis 

berdasarkan tingkat salinitas yang sudah ditetapkan, sehingga 

salinitas air pada kolam alga dapat terjaga. Apabila terjadi 

kesalahan dan belum sesuai dengan apa yang diharapkan, maka 
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akan dilakukan perbaikan dan lebih teliti lagi dalam 

memeperhatikan seluruh sistem yang akan dirancang. 

Adapun flowchart dari tahapan pembuatan sistem dapat dilihat pada 

Gambar 3.5. 

 

Gambar 3.5 Flowchart tahapan pembuatan sistem 
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Pada Gambar 3.5 dapat dijelaskan bahwa tahapan pembuatan sistem adalah 

dimulai dengan menentukan ide rancangan sistem. Setelah ide rancangan sistem 

telah ditentukan selanjutnya adalah perancangan sistem dan dilanjutkan dengan 

pengujian sistem. Apabila pada saat pengujian sistem tidak bekerja dengan baik 

maka akan kembali pada perancangan ulang sistem. Apabila pada saat pengujian 

sistem bekerja dengan baik maka sistem siap digunakan untuk penelitian.



 

 

 

 

 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

     

 

5.1 Kesimpulan 

Setelah dilakukan perancangan, pembuatan dan pengujian maka diperoleh 

beberapa kesimpulan yang mengacu pada tujuan penelitian.  Adapun 

kesimpulan adalah sebagai berikut : 

1. Sensor konduktivitas dapat bekerja untuk mendeteksi tingkat salinitas 

air pada kolam masal alga Thalasssiosira sp. di PT.Citra Larva 

Cemerlang sesuai dengan tingkat salinitas yang diinginkan yaitu antara 

28 ppt – 30 ppt. 

2. Rancang bangun sistem pengontrolan salinitas air otomatis dengan 

menggunakan mikrokontroler arduino uno berhasil direalisasikan 

dengan kemampuan pembacaan tingkat salinitas berkisar antara 10 ppt 

– 35 ppt dan standar deviasi pengujian sensor konduktivitas sebesar 

0,07314. 

3. Pengendalian on/off pompa air secara otomatis menggunakan relay 

berhasil dilakukan yaitu relay akan aktif apabila salinitas telah mencapai 

nilai diatas 28 ppt sehingga pompa air dapat bekerja dan akan berhenti 

apabila nilai salinitas sama dengan atau dibawah 28 ppt. 
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5.2 Saran 

Dalam perancangan alat ini tentunya masih terdapat banyak kekurangan, 

maka diperlukan adanya saran agar alat ini lebih baik lagi kedepannya. 

Adapun saran adalah sebagai berikut : 

1. Untuk kedepannya sebaiknya menambahkan teknologi yang lebih 

canggih seperti IOT dan dapat digunakan untuk lebih dari satu kolam 

masal alga. 

2. Untuk pembuatan sistem selanjutnya sebaiknya menggunakan material 

komponen alat/subsistem yang kualitasnya lebih baik agar lebih tahan 

terhadap kondisi yang ada di luar ruangan dan kondisi air asin. 

3. Sebaiknya menggunakan sensor dengan pembacaan  tingkat salinitas air 

yang lebih baik lagi. 
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