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ABSTRAK 

 
 

RANCANG BANGUN ALAT PEMANTAUAN KUALITAS AIR DENGAN 

SENSOR pH DAN TOTAL DISSOLVED SOLIDS (TDS) PADA KOLAM 

RENANG PRATAMA BERBASIS INTERNET OF THINGS (IOT) 

 

 

Oleh 

APRIYANDI 

 

Kolam renang merupakan media yang digunakan untuk berenang, menyelam, 

berolahraga atau aktivitas air lainnya. Kolam renang wajib memiliki nilai standar 

yang baik dan seluruh fasilitasnya aman agar dapat menghindari berbagai resiko 

yang mengancam kesehatan dan kenyamanan penggunanya. Kualitas air kolam 

renang dapat dilihat dari kandungan zat kimia maupun kandungan fisik. 

Pentingnya dalam memantau kualitas air pada kolam renang membuat penulis 

merancang sebuah alat pemantau kualitas air pada kolam renang sehingga dapat 

mempermudah pengelola dalam memantau dari jarak jauh. Dalam penelitian ini 

dilakukan pemantauan dengan menggunakan sensor TDS SEN0161 untuk 

mengukur nilai zat padat terlarut pada air dan sensor pH SEN 0244 untuk 

mengukur nilai derajat keasaman pada air yang dihubungkan menggunakan 

Arduino UNO sebagai mikrokontroller dan tersambung dengan ESP8266-01 

sebagai modul WiFi agar dapat dipantau melalui smartphone menggunakan 

software blynk. Pemantauan kualitas air dilakukan selama 14 hari dengan 

pengambilan sampel pada pagi dan sore hari di kolam renang Pratama. Data yang 

diterima Arduino akan dikirimkan pada layar LCD dan blynk pada smartphone 

secara realtime yang hasilnya dibandingkan dengan kualitas air berdasarkan 

peraturan menteri kesehatan. Telah terealisasi sistem pemantau pH dan TDS pada 

kolam renang dengan Arduino UNO yang terhubung dengan ESP8266-01 yang 

dapat dipantau secara realtime melalui Android dengan selisih nilai error 

pengukuran pH sebesar 4,3% dan ketelitian pengukuran TDS sebesar 0,34 %. 
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ABSTRACT 

 
 

DESIGN AND DEVELOPMENT OF WATER QUALITY MONITORING 

EQUIPMENT WITH pH SENSOR AND TOTAL DISSOLVED SOLIDS 

(TDS) IN PRATAMA SWIMMING POOL BASED ON THE INTERNET 

OF THINGS (IOT) 

 

 

By 

 
 

APRIYANDI 

 

 

Swimming pool is a medium used for swimming, diving, sports or other water 

activities. The swimming pool itself must have a good standard value and all the 

facilities are safe in order to avoid various risks that threaten the health and 

comfort of its users. Swimming pool water quality can be seen from the chemical 

content and physical content. The importance of monitoring water quality in 

swimming pools makes the authors design a water quality monitoring device in 

swimming pools so that it can make it easier for managers to monitor remotely. In 

this study, monitoring was carried out using a TDS sensor SEN0161 to measure 

the value of dissolved solids in water and a pH sensor SEN 0244 to measure the 

value of the degree of acidity in water connected using Arduino UNO as a 

microcontroller and connected to ESP8266-01 as a WiFi module so that it can be 

monitored via smartphone using the blynk software. Water quality monitoring 

was carried out for 14 days with sampling in the morning and evening at the 

Pratama swimming pool. The data received by Arduino will be sent to the LCD 

screen and blink on the smartphone in real time, the results are compared with the 

water quality based on the regulation of the minister of health. A pH and TDS 

monitoring system has been realized in swimming pools with Arduino UNO 

connected to ESP8266-01 which can be monitored in real time via Android with 

pH measurement accuracy of 4,3 % and TDS measurement accuracy of 0,34 %. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Kolam renang merupakan kontruksi buatan yang dirancang untuk diisi 

dengan air dan digunakan untuk berenang, menyelam, atau aktivitas air 

lainnya. Kolam renang merupakan tempat yang disediakan untuk berenang, 

berolahraga serta pelayanan jasa lainnya menggunakan air bersih yang 

dikelola secara pribadi maupun komersial. Kolam renang wajib memiliki 

standar kolam renang dan seluruh fasilitasnya aman dan terjaga dari berbagai 

bahaya yang mengancam kesehatan dan kenyamanan [1]. 

Kualitas air dapat dilihat dari kandungan zat kimia maupun kandungan fisik. 

Kandungan kimia tersebut meliputi kadar pH, klorin, kesadahan dan 

kandungan senyawa kimia. pH merupakan istilah yang digunakan untuk 

menyatakan intensitas asam, basa atau netral pada suatu larutan. Jika pH 

terlalu rendah akan mempengaruhi pertumbuhan mikroba dalam air, jika pH 

terlalu tinggi maka efektifitas klorin sebagai pembunuh bakteri akan 

menurun dan jika pH terlalu asam atau basa dapat mengakibatkan iritasi 



2 
 

 

 

 

pada mata. Klorin merupakan zat kimia yang sering digunakan sebagai 

bahan disinfektan. Fungsi utama klorin adalah menghambat pertumbuhan 

serta membasmi bakteri dan berbagai jenis mikroba. Klorin digunakan untuk 

menjernihkan air. Jika klorin yang diberikan terlalu banyak dan langsung 

bersentuhan dengan tubuh dalam jangka waktu yang lama dapat 

mengakibatkan iritasi kulit, iritasi mata dan gangguan pernapasan [2]. 

Kesadahan air adalah kandungan mineral-mineral tertentu di dalam air, 

umumnya ion kalsium (Ca) dan magnesium (Mg) dalam bentuk garam 

karbonat. Dampak kesadahan pada air terhadap kesehatan dapat 

menyebabkan cardiovaskuler disease (penyumbatan pembuluh darah 

jantung) dan urithialis (batu ginjal)[2]. Karakteristik fisik meliputi bahan 

padat keseluruhan yang terapung maupun yang terlarut, kekeruhan, warna, 

bau, rasa dan temperatur (suhu) air [3]. 

Pada parameter kimia umumnya banyak kolam renang yang menggunakan 

bahan kimia seperti kaporit dan soda api. Pengelola kolam renang 

menggunakan zat-zat kimia tersebut tanpa mengetahui takaran yang tepat. 

Selain dari penambahan kaporit dan soda api yang melebihi ambang batas, 

polutan yang terkandung dalam air kolam renang berasal dari orang-orang 

yang berenang di dalamnya, yaitu berasal dari keringat, ludah, urine, dll 

yang dapat membahayakan kesehatan bagi manusia. Menurut Peraturan 

Menteri Kesehatan Nomor: 416/MEN.KES/PER/IX/ 1990 tentang 

persyaratan kualitas air bersih kadar maksimum yang diperbolehkan untuk 

Total Dissolved Solids (TDS) sebesar 80-200 mg/l atau 80-200 ppm (parts 

per million). Power of  Hydrogen (pH) atau derajat  keasaman digunakan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Mineral
https://id.wikipedia.org/wiki/Ion
https://id.wikipedia.org/wiki/Kalsium
https://id.wikipedia.org/wiki/Magnesium
https://id.wikipedia.org/wiki/Garam_(kimia)
https://id.wikipedia.org/wiki/Karbonat
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untuk menyatakan tingkat keasaman atau basa yang dimiliki oleh suatu zat, 

larutan atau benda. pH normal memiliki nilai 7 sementara bila nilai pH > 7 

menunjukkan zat tersebut memiliki sifat basa sedangkan nilai pH < 7 

menunjukkan keasaman [4]. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 

32 Tahun 2017 tentang kualitas air nilai pH yang diperbolehkan sebesar 7- 

7,8 apabila menggunakan chlorin dan 7-8 apabila menggunakan bromine [5]. 

Air kolam yang keruh merupakan indikator bahwa air kolam sudah tidak 

dapat digunakan lagi. Air kolam yang telah keruh akan dijernihkan dengan 

proses tertentu baik secara kimia ataupun secara fisika. Kekeruhan air yang 

disebabkan adanya senyawa anorganik (misal lumpur, tanah liat, oksida besi) 

dan zat organik serta sel-sel mikroba. Kekeruhan diukur dengan adanya 

pantulan cahaya (Light scattering) oleh partikel dalam air. Kekeruhan dapat 

mengganggu pengamatan manusia saat di dalam air, disamping itu 

kekeruhan dapat menurunkan efisiensi khlor maupun senyawa desinfektan 

yang lain. 

Adapun beberapa penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan 

pemantauan kualitas air dilakukan oleh Muhammad Hidayatullah dkk tahun 

2018 dari Universitas Teknologi Sumbawa yang telah membuat Prototype 

Sistem Telemetri Pemantauan Kualitas Air Pada Kolam Ikan Air Tawar 

Berbasis Mikrokontroler [6]. 

Penelitian lainnya yang berkaitan dengan pemantauan kualitas air dilakukan 

oleh Dewiani, dkk tahun 2018 dari Universitas Hasanuddin yang telah 
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membuat Perancangan Pengukuran Kadar Kepadatan Terlarut, Kekeruhan 

dan pH Air Dengan Menggunakan Arduino [7]. 

Selanjutnya dilakukan oleh Eko Ihsanto dan Sadri Hidayat tahun 2014 dari 

Universitas Mercu Buana yang telah membuat Rancang Bangun Sistem 

Pengukuran pH Meter Dengan Menggunakan Mikrokontroller Arduino Uno 

[8]. 

Perbedaan dari penelitian sebelumnya adalah pemantauan kualitas air akan 

dilakukan dengan sensor TDS dan sensor pH menggunakan mikrokontroller 

Arduino dan modul WiFi ESP8266 secara Internet of Things (IoT) pada 

kolam renang Pratama dan pemantauan kualitas air pada kolam renang 

dilakukan secara realtime. 

1.2 Tujuan Penelitian 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

1. Membuat alat pemantauan kualitas air pada kolam renang pratama 

yang kualitas airnya terpantau menggunakan LCD dan Internet of 

Things (IOT). 

2. Menganalisa hasil dari pemantauan kualitas air kolam renang pratama 

dengan menggunakan sensor pH dan sensor TDS. 

 
 

1.3 Manfaat Penelitian 

 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

1. Memberi kemudahan dalam pembuatan alat pemantauan kualitas air 

kolam renang dengan sensor TDS dan pH. 
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2. Memperoleh sistem yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam 

memantau kualitas air secara realtime melalui smartphone. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

 

Rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut: 

 

1. Bagaimana merancang sistem pemantauan kualitas air kolam renang 

berbasis Internet of Things (IOT) kolam renang pratama? 

2. Bagaimana kualitas air kolam renang pratama? 

 

1.5 Batasan Masalah 

 

Penelitian ini memiliki batasan – batasan masalah sebagai berikut: 

 

1. Penelitian ini hanya membahas mengenai pemantauan kualitas air 

dengan indikator yaitu pH, dan jumlah zat yang terlarut pada air. 

2. Sensor yang digunakan yaitu sensor pH electrode dan Total Dissolved 

Solid (TDS). 

3. Penelitian ini hanya membahas secara umum mengenai pemantauan 

kualitas air yang hanya menampilkan hasil saja tanpa pengontrolan. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

 

Sistematika penulisan penelitian ini terbagi menjadi beberapa bab sebagai 

berikut: 
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I. PENDAHULUAN 

 

berisi tentang latar belakang penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

rumusan masalah, batasan masalah, hipotesis, dan sistematika penulisan 

laporan penelitian. 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

Menjelaskan tentang penjelasan secara umum tentang teori dasar yang 

digunakan sebagai referensi dalam penelitian. 

III. METODE PENELITIAN 

 

Bab ini berisi tentang tahapan penelitian yang meliputi waktu, tempat, alat, 

bahan dan langkah-langkah yang dilakukan pada penelitian. 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Menjelaskan tentang hasil dan pengolahan data serta analisa hasil penelitian. 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Memuat hasil kesimpulan dari penelitian dan saran untuk referensi dalam 

melanjutkan penelitian. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

 

 

2.1 Air 

 
 

Air merupakan unsur yang memiliki peran paling penting dalam kehidupan 

setiap makhluk yang hidup di muka bumi ini. Pernyataan tersebut adalah salah 

satu pengertian air secara umum. Secara ilmiah, air bisa diartikan sebagai 

sebuah senyawa kimia yang terdiri dari dua unsur, yaitu unsur H2 (hidrogen) 

yang berikatan dengan unsur O2 (oksigen) yang kemudian menghasilkan 

senyawa air (H2O). 

 

Air memiliki derajat keasaman yang disebut Power of Hydrogen (pH) yang 

digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau kebasaan yang dimiliki 

oleh suatu larutan. pH didefinisikan sebagai kologaritma aktivitas ion hidrogen 

(H+) yang terlarut. Koefisien aktivitas ion hidrogen tidak dapat diukur secara 

eksperimental, sehingga nilainya didasarkan pada perhitungan teoritis. Skala 

pH bukanlah skala absolut. Ia bersifat relatif terhadap sekumpulan larutan 

standar yang pH-nya ditentukan berdasarkan persetujuan internasional. Bila pH 
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< 7 larutan bersifat asam, pH > 7 larutan bersifat basa. Dalam larutan netral 

pH=7 [9]. 

 

2.2 Kolam Renang 

 
 

Kualitas air kolam renang merupakan aspek penting yang harus dikelola dan 

diperhatikan agar tidak menjadi suatu gangguan kesehatan di lingkungan kolam 

renang. Berenang di kolam renang merupakan kegiatan olahraga atau rekreasi 

yang banyak digemari oleh masyarakat termasuk anak-anak, remaja dan 

dewasa. [10] 

 

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 416/Menkes/Per/IX/1990 kadar 

sisa kesadahan yang diperbolehkan dalam air kolam renang adalah (80 - 200) 

mg/L atau ppm.[4] Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 32 Tahun 

2017 Standar pH untuk kolam renang adalah 7–8. Apabila kadar sisa kesadahan 

dan pH tidak sesuai dengan ketentuan yang ada akan menimbulkan masalah 

kesehatan pada pengguna kolam renang dan data merusak kontruksi 

bangunan.[5] 

 

2.3 Pemantauan 

 

Pemantauan merupakan proses pengumpulan dan analisis informasi 

berdasarkan indikator yang ditetapkan secara sistematis dan kontinu tentang 

kegiatan program, sehingga dapat dilakukan tindakan koreksi untuk 

penyempurnaan program kegiatan itu selanjutnya. Pemantauan dapat dijelaskan 

sebagai kesadaran (awareness) tentang apa yang ingin diketahui. Pemantauan 

akan memberikan informasi tentang status dan kecenderungan bahwa 
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pengukuran dan evaluasi yang diselesaikan berulang dari waktu ke waktu. 

Pemantauan umumnya dilakukan untuk tujuan tertentu, untuk memeriksa 

terhadap proses berikut objek, untuk mengevaluasi kondisi atau kemajuan 

menuju tujuan hasil manajemen atas efek tindakan dari beberapa jenis, antara 

lain tindakan untuk mempertahankan manajemen yang sedang berjalan[11]. 

 
2.4 Internet of Things (IOT) 

 

Internet of Things (IoT) merupakan skenario dari suatu objek yang dapat 

melakukan suatu pengiriman data atau informasi melalui jaringan tanpa campur 

tangan manusia. Teknologi IoT telah berkembang dari konvergensi micro- 

electromechanical systems (MEMS), dan Internet pada jaringan nirkabel. 

Sedangkan “A Things” dapat didefinisikan sebagai subjek seperti orang dengan 

implant jantung, hewan peternakan dengan transponder chip dan lain-lain. 

Things yang berarti objek atau perangkat. Secara sederhana, kamu memiliki 

Things yang memiliki kemampuan untuk mengumpulkan data dan 

mengirimkannya ke Internet. Data ini dapat diakses oleh Things lainnya juga. 

IoT sangat erat hubungannya dengan komunikasi mesin dengan mesin (M2M) 

tanpa campur tangan manusia ataupun komputer yang lebih dikenal dengan 

istilah cerdas (smart)[12]. 

 

 

 

 
2.5 Sensor pH Meter Air 

 

Derajat keasaman (pH) digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau 

basa yang dimiliki oleh suatu zat, larutan atau benda dengan skala 0 sampai 14. 
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Derajat keasaman (pH) didefinisikan sebagai kologaritma aktivitas ion 

hidrogen (H+) yang terlarut. Koefisien aktivitas ion hidrogen tidak dapat diukur 

secara eksperimental, sehingga nilainya didasarkan pada perhitungan teoritis. 

[13]. Sensor pH meter adalah jenis alat ukur untuk mengukur derajat keasaman 

atau kebasaan suatu cairan, pada pH meter digital terdapat elektroda khusus 

yang berfungsi untuk mengukur pH bahan-bahan semi padat, elektroda (probe 

pengukur) terhubung sebuah alat elektronik yang mengukur dan menampilkan 

nilai pH. Probe atau Elektroda merupakan bagian penting dari pH meter. 

Elektroda memiliki bentuk seperti batang yang terbuat dari kaca. Pada bagian 

bawah elektroda ada bohlam, bohlam merupakan bagian sensitif dari probe 

yang berisi sensor. Untuk mengukur pH larutan, probe dicelupkan ke dalam 

larutan. Pada ujung elektroda ini terdapat bulb yang berfungsi sebagai tempat 

terjadinya pertukaran ion positif (H+). Pertukaran ion yang terjadi 

menyebabkan adanya perbedaan beda potensial di antara dua elektroda, 

sehingga pembacaan potensiometer akan menghasilkan positif atau negatif. 

Jika larutan bersifat netral, maka potensiometer tidak membaca adanya 

perbedaan potensial di antara kedua kutub (pH=7). Sedangkan jika larutan 

bersifat asam, maka potensial elektroda kaca menjadi lebih positif daripada 

elektroda referensi. Pada kondisi ini, potensiometer membaca negatif yang 

akan diartikan oleh sistem sebagai pH<7. Namun jika larutan bersifat basa, 

maka kaca akan memiliki beda potensial yang lebih rendah daripada elektroda 

referensi. Pada kondisi ini pembacaan pH menjadi >7.[13]. Berikut adalah 

spesifikasi dari modul sensor pH V2: 

Tabel 2.1 Spesifikasi board modul sensor pH V2 
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Deskripsi Spesifikasi 

Tegangan Kerja 3.3-5.5V 

Output Tegangan Analog 0-3.0V 

Jenis Konektor Probe BNC 

Tingkat Akurasi Pengukuran ±0.1 (25℃) 

Signal Konektor PH2.0-3P 

Dimensi Board 42mm x 32mm 
 

Tabel 2.2 spesifikasi probe pH 

 
Deskripsi Spesifikasi 

Range Deteksi pH 0-14 

Suhu Kerja 5-60°C 

Titik netral pH 7 ± 0,5 

Internal Resistance < 250MΩ 

Waktu respon <2menit 

Masa Lifetime Probe > 0,5 tahun 

Panjang Kabel Probe 100cm 

 
 

Inti sensor pH terdapat pada permukaan bulb kaca yang memiliki kemampuan 

untuk bertukar ion positif (H+) dengan larutan terukur. Kaca tersusun atas 

molekul silicon dioksida dengan sejumlah ikatan logam alkali. 

Modul sensor berfungsi untuk mendeteksi tingkat pH air yang dimana 

keluarannya berupa tegangan analog, sehingga untuk mengkonversi nilai 

pembacaan harus dimasukan ke dalam rumus di kode program yang dibuat. 

Dikarenakan modul pH meter sensor ini range output tegangan analognya dari 

0 – 3Vdc dengan masukan power supply 3.3 – 5.5Vdc. 



12 
 

 

 

 

 

 
 

Gambar 2.1 Sensor pH Air 

 

 
 

2.6 Sensor Total Dissolved Solids (TDS) 

 

Air yang mengandung ion Ca2+ atapun Mg2+ ini dikatakan air sadah. Tingkat 

besarnya ion yang terlarut di dalam air disebut tingkat kesadahan. Semakin 

besar tingkat kesadahan dari suatu air tersebut, maka kualitas airnya buruk. 

Total Dissolved Solids (TDS) menunjukkan berapa miligram zat padat terlarut 

yang terlarut dalam satu liter air. TDS memiliki prinsip konduktivitas yang 

terdiri dari dua probe berupa dua besi yang dicelupkan ke dalam larutan diberi 

beda potensial, maka pada plat tersebut akan mengalir arus listrik. Konduktansi 

suatu larutan akan sebanding dengan konsentrasi ion-ion dalam larutan 

tersebut. Sifat elektrolit atau kandungan partikel ion dari suatu cairan akan 

mempengaruhi hasil pengukuran konduktivitas listrik pada sensor TDS. 

Sedangkan berbeda untuk sensor tingkat kekeruhan air memanfaatkan 

perubahan intensitas cahaya yang ditransmisikan melewati sampel dari sumber 

cahaya. Sensor ini bekerja menggunakan prinsip kerja light dependent resistor 

(LDR) yang sangat sensitif terhadap cahaya.[14] Berikut adalah spesifikasi dari 

signal transmitter board dan TDS board adalah sebagai berikut: 
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Tabel 2.3 Spesifikasi signal transmitter board TDS 

 

Deskripsi Spesifikasi 

Tegangan Kerja 3.3-5.5V 

Output Tegangan Analog 0-2.3V 

Working current 3-6mA 

Rentang pengukuran TDS 0-1000 ppm 

Akurasi Pengukuran TDS ±10% FS (25℃) 

Modul interface PH2.0-3P 

Dimensi Board 42mm x 32mm 

 

Tabel 2.4 spesifikasi TDS probe 

 

Deskripsi Spesifikasi 

Jumlah jarum 2 

Suhu Kerja <55°C 

Probe Waterproof probe 

Warna Hitam 

Antarmuka koneksi XH2.54-2P 

Panjang Kabel Probe 83cm 

 

 

Sensor TDS mendukung input tegangan lebar 3,3 ~ 5,5V, dan output tegangan 

analog 0 ~ 2,3V, yang membuatnya kompatibel dengan papan atau sistem 

kontrol 5V atau 3,3V. Probe TDS tahan air, dapat direndam dalam air untuk 

pengukuran waktu yang lama. Akan tetapi transmitter board dan konektor 

tidak dapat tahan terhadap air. 

 
 

 

Gambar 2.2 Sensor TDS 
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2.7 Arduino UNO 

 

Arduino merupakan mikrokontroler single-board yang bersifat open-source. 

Hardwarenya menggunakan prosesor Atmel AVR dan perangkat lunak 

Arduino-IDE dikembangkan berbasis software processing yang berjalan di atas 

Java Platform. Bahasa yang digunakan untuk memprogram arduino adalah 

bahasa pemrograman C. Mikrokontroler ini menggunakan chip Atmega328p 

dengan digital input output pin berjumlah 14 (6 diantaranya mendukung 

keluaran PWM) dan 6 pin untuk input analog[12]. Arduino UNO dapat 

dihubungkan ke sebuah komputer dengan sebuah kabel USB printer atau 

menyuplainya dengan sebuah adaptor AC ke DC atau menggunakan baterai 

untuk memulainya. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Arduino UNO 
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Tabel 2.5 Pin arduino 
 

 

NO Deskripsi 

1 POWER USB 

Digunakan untuk menghubungkan Papan Arduino dengan komputer 

lewat koneksi USB. sebagai supply listrik ke papan atau untuk 

pemrograman mikrokontroller. 

2 POWER JACK 

Supply atau sumber listrik untuk Arduino dengan tipe Jack. Input 
DC 5 - 12 V. 

3 Voltage Regulator 

IC ini digunakan untuk menstabilkan tegangan Eksternal dari Jack 

No.2 menuju 5 V, tegangan aman Papan Arduino. 

4 Crystal Oscillator 

Kristal ini digunakan sebagai layaknya detak jantung pada 

Arduino. Jumlah cetak menunjukkan 16000 atau 16000 kHz, atau 16 
MHz.Ini digunakan sebagai timer atau penghitung. 

5 

dan 

17 

Reset 

Digunakan untuk mengulang program Arduino dari awal atau Reset. 

Cara pertama dengan menekan tombol reset ( 17 ) di papan. Cara 

kedua dengan menggubungkan pin reset dengan GND secara 

singkat. 

6, 

 

7, 

 

8, 

 

dan 

9 

Pin ( 3.3, 5, GND, Vin ) 

 

3.3V ( 6 ) - Sumber tegangan output 3.3 Volt. 

5V ( 7 ) - Sumber tegangan output 5 Volt. 

GND ( 8 ) - Ground atau pin negatif dalam sirkuit elektronik, akhir 

dari setiap jalur arus listrik. 

Vin ( 9 ) - Pin untuk memasok listrik dari luar ke papan arduino, 

sekitar 5 V. 

10 Analog Pins 

Papan Arduino UNO memiliki enam pin analog A0 sampai A5. 

Digunakan untuk membaca sinyal atau sensor analog seperti sensor 
jarak, suhu dsb, dan mengubahnya menjadi nilai digital. 

11 IC Mikrokontroller 

IC atau Integrated Circuit, alias otak dari Papan Arduino. IC ini 

yang diprogram oleh papan arduino untuk mengatur pin digital ( 15 ) 

dan pin analog ( 10 ). 

12 ICSP pin 

Sebagian besar ICSP ( 12 ) adalah untuk AVR. Dalam Arduino 

terdapat enam pin, MOSI, MISO, SCK, RESET, VCC, dan GND. 

bisa digunakan dengan Bootloader. 
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Lanjutan tabel 2.5 
 

13 LED Power Indicator 

Lampu ini akan menyala dan menandakan Papan Arduino 

mendapatkan supply listrik dengan baik. Jika tidak menyala berarti 

ada sesuatu yang salah dengan supply listrik atau papan arduinonya. 

14 LED TX dan RX 

TX ( Transmit ) dan RX ( Receive ), dua LED tersebut akan 
berkedip saat pemrograman IC atau Papan Arduino berlangsung. 

15 Digital Pins I / O 

Papan Arduino UNO memiliki 14 Digital Pin. Berfungsi untuk 

memberikan nilai logika ( 0 atau 1 ). Pin berlabel " ~ " adalah pin- 

pin PWM ( Pulse Width Modulation ) yang dapat digunakan 

untuk menghasilkan PWM. Digital Pin I / O dapat digunakan seperti 
saklar. 

16 AREF 

AREF singkatan Analog Reference. Dapat digunakan untuk 

mendapatkan sumber tegangan yang dapat diatur lewat IC. 
Tegangannya antara 0 sampai 5 Volt. 

 

 

Tabel 2.6 Data Sheet Arduino UNO 
 

 

Microcontroller ATmega328 

Operating Voltage 5V 

Input Voltage 

(recommended) 

7-12V 

Input Voltage (limits) 6-20V 

Digital I/O Pins 14 (of which 6 provide PWM output) 

Analog Input Pins 6 

DC Current per I/O Pin 40 mA 

DC Current for 3.3V Pin 50 mA 

Flash Memory 32 KB (ATmega328) of which 0.5 KB used 

by bootloader 

SRAM 2 KB (ATmega328) 

EEPROM 1 KB (ATmega328) 

Clock Speed 16 MHz 
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Lanjutan tabel 2.6 
 

Length 68.6 mm 

Width 53.4 mm 

Weight 25 g 

 

2.8 LCD Display 

 
 

Liquid Cristal Display (LCD) adalah adalah suatu media tampilan yang 

menggunakan kristal cair sebagai penampil utama yang mampu 

menampilkan tulisan, simbol dan gambar [13]. LCD terdiri dari 2 bagian, 

bagian yang pertama sebagai panel untuk menampilkan informasi berupa 

angka dan tulisan yang masing-masing memiliki kemampuan untuk 

menampung 16 karakter. Bagian kedua merupakan sistem yang dibentuk 

dengan mikrokontroler yang berfungsi untuk mengatur tampilan informasi 

dan komunikasi dengan mikrokontroler. 

LCD tidak memancarkan pencahayaan apapun, LCD hanya merefleksikan 

dan mentransmisikan cahaya yang melewatinya. Oleh karena itu, LCD 

memerlukan Backlight atau Cahaya latar belakang untuk sumber cahayanya. 

Cahaya Backlight tersebut pada umumnya adalah berwarna putih, 

sedangkan kristal cair (Liquid Crystal) sendiri adalah cairan organik yang 

berada diantara dua lembar kaca yang memiliki permukaan transparan yang 

konduktif. 
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Gambar 2.4 LCD Display 
 

2.9 ESP8266-01 

 

Modul wireless ESP8266 merupakan modul low-cost WiFi dengan dukungan 

penuh untuk penggunaan TCP/IP, untuk konfigurasinya dapat menggunakan AT- 

Command. Modul ESP8266 dapat memungkinkan mengakses mikrokontroler 

melalui internet [15]. Modul ini tergolong StandAlone atau System on Chip yang 

tidak selalu membutuhkan mikrokontroler untuk mengontrol Input dan Output 

yang biasa dilakukan pada Arduino dikarenakan ESP-01 dapat bertindak sebagai 

mini komputer, tetapi dengan kondisi jumlah GPIO yang terbatas. Apabila ingin 

digabungkan dengan Arduino juga sangat memungkinkan sekali sebagai jembatan 

penghubung Arduino diakses melalui internet dalam hal ini melalui komunikasi 

WiFi. 

Adapun pin ESP8266-01 adalah sebagai berikut: 
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Gambar 2.5 ESP 8266-01 

 

 

Keterangan : 

 

 GPIO-0 – GPIO-3 : Input Output 

 

 VCC : Tegangan masuk 3.3 Vdc 

 

 GND : Ground 

 

 Reset 

 

 Chip Enable 

 

Berikut adalah spesifikasi dari ESP8266-01 adalah sebagai berikut: 

 
 

 Besar RAM 96 kB, instruction RAM 64 kB 

 

 32-bit RISC CPU 

 

 External QSPI flash – 512 KiB to 4 MiB 

 

 Tegangan kerja masukan 3.3 Vdc 

 

 Jaringan WiFi pada 802.11 b/g/n 

 

 Pada mode 802.11b output power +19.5dBm 
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 Menggunakan sistem WiFi Direct (P2P), soft-AP 

 

 Power down leakage current of 10uA 

 

 Wake up and transmit packets in < 2ms 

 

 Integrated TCP/IP protocol stack 

 

 Standby power consumption < 1.0mW (DTIM3) 

 

 SDIO 1.1 / 2.0, SPI, UART 

 

 10-bit ADC 

 

 Interface : SPI, I²C 

 

 STBC, 11 MIMO, 21 MIMO 

 

 A-MPDU & A-MSDU aggregation & 0.4ms guard interva 

 
 

2.10 Blynk 

 
 

Blynk merupakan platform untuk aplikasi smartphone yang berfungsi untuk 

mengendalikan modul berupa arduino, raspberry pi, ESP8266 dan modul 

sejenisnya melalui jaringan internet. Aplikasi blynk menyediakan token yang 

berfungsi sebagai keamanan dan integrasi antara aplikasi blynk dengan alat 

kendali atau alat pemantauan yang telah dibuat. Kode auth token ditanamkan pada 

aplikasi atau program agar dapat digunakan sebagai pengontrol melalui 

smartphone [16]. 

 

Gambar 2.6 Blynk 



 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

 

3.1 Waktu dan Tempat 

 

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Elektronika, Laboratorium Terpadu 

Teknik Elektro, Jurusan Teknik Elektro Universitas Lampung dan kolam renang 

Pratama di Jalan Flamboyan, Labuhan Dalam, Bandar Lampung. Penelitian 

dimulai pada bulan Juni 2020 sampai dengan Maret 2021. 

3.2 Alat dan Bahan 

 

Alat dan bahan yang digunakan pada penelitian ini dibagi menjadi perangkat 

keras (hardware) dan perangkat lunak (software) sebagai berikut: 

3.2.1 Perangkat Keras 

 

Adapun daftar perangkat keras yang digunakan dapat dilihat pada tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Daftar Perangkat Keras Beserta Keterangan 

No Alat dan Bahan Keterangan 

1 Arduino UNO Sebagai otak pengontrol keseluruhan sistem 

2 ESP8266-01 
Sebagai penghubung internet antara 
mikrokontroler dengan smartphone 

3 Sensor TDS Sebagai pendeteksi nilai zat padat terlarut 

4 Sensor pH Sebagai pendeteksi nilai pH 

5 Laptop 
Sebagai alat untuk memprogram alat, 
mengunggah program dan membuat laporan 
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Lanjutan tabel 3.1 

 

 

6 

PCB 

Breadboard 
dan Jumper 

 

Sebagai penghubung untuk membuat rangkaian 

7 
LCD dan 
Smartphone 

Sebagai output yang memberi informasi mengenai 
nilai kualitas air pada layar 

8 
Kabel USB 
printer 

Sebagai penghubung antara laptop dan arduino 
untuk mengunggah program 

 
 

3.2.2 Perangkat lunak 

 

Adapun perangkat lunak yang digunakan pada penelitian ini adalah 

Arduino IDE. Arduino IDE merupakan software yang digunakan untuk 

membuat program atau perintah untuk Arduino yang mengontrol 

keseluruhan sistem. Arduino IDE ini berguna sebagai text editor untuk 

membuat, mengedit, dan juga mengvalidasi kode program. Arduino IDE 

juga digunakan untuk meng-upload ke board Arduino. Bahasa 

pemrograman Arduino pada dasarnya menggunakan bahasa pemograman 

C. Bahasa C sendiri merupakan bahasa tingkat tinggi yang sangat populer 

dan banyak digunakan oleh para programmer. Dengan demikian aturan 

penulisan dan penggunaan dari bahasa Arduino akan sama dengan bahasa 

C. 

 
 

3.3 Langkah-langkah Penelitian 

 

Dalam proses pembuatan rancang bangun pemantauan kualitas air dengan sensor 

pH dan TDS pada kolam renang pratama berbasis Internet of Things (IOT) 

dilakukan dengan beberapa tahapan diantaranya adalah: 
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Konsep perancangan 

tidak 

Komponen bekerja? 

ya 

tidak 

Alat bekerja? 

ya 

Hasil dan Analisa 

Pengujian alat 

Perancangan alat dan program 

Pengujian komponen 

Pemilihan komponen 

 

end 

Laporan 

 

 

 

3.3.1 Diagram Alir Penelitian 

 

Diagram alir penelitian ditunjukkan pada gambar 3.1. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 3.1 Diagram alir penelitian 

start 

Studi literatur 
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Berdasarkan diagram alir pada gambar 3.1 dapat diketahui bahwa proses pertama 

yaitu studi literatur yaitu mengumpulkan referensi sebagai bahan untuk 

merancang alat tersebut, kemudian pembuatan konsep perancangan alat dalam 

bentuk sketsa. Selanjutnya menentukan rancangan pemodelan sistem yang akan 

dibuat, lalu pemilihan bahan-bahan komponen apa yang akan digunakan pada alat. 

Setelah proses tersebut selanjutnya adalah merancang komponen yang sudah 

didapatkan dan membuat program arduino. Program arduino dirancang sesuai 

dengan kebutuhan alat agar dapat menjalankan konsep alat sesuai dengan yang 

dibutuhkan, jika saat dijalankan program dapat berjalan dengan baik maka akan 

menuju ke proses selanjutnya. Namun, apabila terjadi kesalahan atau error pada 

saat proses compile atau uploading, perlu dilakukan pengecekan ulang pada setiap 

tahap pada program yang telah dibuat. 

Program yang telah dibuat tadi akan dimasukkan atau di upload ke dalam Arduino 

UNO yang terhubung dengan ESP8266-01 agar dapat terhubung dengan WiFi 

yang dirancang untuk memantau kualitas air, dan langsung dilakukan pengujian 

terhadap seluruh sistem apabila berhasil sesuai dengan tujuan pengoperasian alat 

maka bisa langsung diambil data hasilnya, namun apabila terjadi error maka harus 

dilakukan lagi pada tahap realisasi perancangan alat dan melakukan uji coba pada 

komponen, karena mungkin terjadi kerusakan pada salah satu komponen 

elektronika ataupun komponen mekanikalnya. Kemudian apabila alat telah 

berjalan dengan baik maka bisa dilanjutkan dengan mengopload program blynk 

dari android ke Arduino UNO melalui arduino IDE. Setelah di upload kita dapat 

memasukkan kontroler atau display apa yang kita perlukan di dalam smartphone. 

Setelah alat dapat digunakan maka dilanjutkan menuju pengambilan data dari 
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studi kasus yang telah ditetapkan. Pada bagian akhir setelah data telah didapatkan 

maka diakhiri dengan penulisan hasil dari laporan kegiatan beserta kesimpulan 

yang telah didapatkan dari pemantauan alat tersebut. 

3.3.2 Studi Literatur 

 

Studi literatur adalah proses pencarian informasi serta referensi dan 

mengumpulkan informasi berupa jurnal, buku, skripsi, dan karya tulis terkait 

rancang bangun pemantauan kualitas air dengan sensor pH dan TDS pada kolam 

renang pratama berbasis Internet of Things (IOT). Pencarian informasi juga 

dilakukan pada hal yang berkaitan dengan perancangan alat secara umum, adapun 

yang perlu dikaji serta dicari sebagai referensi adalah untuk mengetahui definisi 

sistem yang beroperasi, karakteristik dan prinsip kerja sensor pH, karakteristik 

dan prinsip kerja sensor TDS, karakteristik dan prinsip kerja Internet of Things, 

karakteristik mikrokontroller yang digunakan yaitu Arduino UNO, karakteristik 

modul ESP8266-01 dan cara penggunaan aplikasi rancang program pada Arduino 

IDE. 

3.3.3 Konsep rancang bangun alat 

 

Pada gambar 3.2 ditunjukkan gambar konsep perancangan alat yang bertujuan 

untuk memudahkan proses dan sebagai dasar acuan dalam membuat model 

pembuatan alat pemantauan kualitas air dengan sensor pH dan sensor kekeruhan 

air berbasis Internet of Things. 
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Gambar 3.2 Diagram blok rancang bangun alat 

 

Berdasarkan Gambar 3.2, perancangan sistem pada rancang bangun alat ini sangat 

tersusun secara sistematis. Peran utamanya terdapat pada Arduino UNO sebagai 

mikrokontroller yang mengatur kerja alat, kemudian sebagai umpan balik adalah 

sensor. Prinsip kerja rancang bangun alat sebagai berikut, pertama kolam renang 

yang telah terisi oleh air akan di cek kualitas pH dan zat padat terlarut pada airnya 

menggunakan sensor TDS dan sensor pH. Sensor dicelupkan ke dalam air lalu 

sensor akan mendeteksi nilai yang ada di dalam air tersebut. Sensor menghasilkan 

sinyal yang akan diteruskan ke Arduino UNO untuk mengubah sinyal analog 

tersebut menjadi sinyal digital. Setelah dari arduino akan diteruskan untuk 

ditampilkan ke layar LCD dan smartphone yang terhubung WiFi agar dapat 

terpantau Ketika nilai dari kualitas air rendah dapat terlihat melalui layar LCD 

atau layar smartphone petugas yang ada ditempat sehingga dapat mudah untuk 

mengecek air dan memberikan treatment ke air kolam renang. 

3.3.4 Penulisan laporan 

 

Pada tahap penulisan laporan adalah bagian tahap akhir yaitu berdasarkan semua 

hasil pengujian dan semua proses yang dilakukan selama kegiatan pemantauan 

Power Supply 

Blynk (Android) 

LCD Mikrokontroller sensor 
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kualitas air berdasarkan sensor TDS dan sensor pH berbasis Internet of Things 

(IOT). 

3.3.5 Hasil dan analisis 

 

Hasil akhir yang diharapkan dari alat ini yaitu dapat mempermudah memantau 

kualitas air kolam renang untuk industri kolam renang maupun pribadi dalam 

memantau kualitas air melalui LCD dan Android untuk dapat mengidentifikasi 

hasil yang tidak diinginkan dengan cepat 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

 

 

 

 

5.1 Kesimpulan 

 

Adapun kesimpulan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

1. Telah terealisasi sistem pemantau pH dan TDS pada kolam renang dengan 

Arduino UNO yang terhubung dengan ESP8266-01 yang dapat dipantau 

secara realtime melalui Android dengan selisih error pengukuran pH 

sebesar 4.3% dan ketelitian pengukuran TDS sebesar 0,34 %. 

2. Nilai pH pada kolam renang Pratama yaitu 8,52 dan nilai TDS pada kolam 

renang Pratama yaitu 200,1 ppm sehingga belum memenuhi standar 

peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia nomor 32 tahun 2017 

yakni untuk nilai pH sebesar 7-8 dan nilai untuk TDS yakni sebesar 80- 

200 ppm. 
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5.2 Saran 

 

Adapun saran pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

1. Pada penelitian selanjutnya disarankan untuk dapat dikembangkan 

dengan sistem pengurasan kolam renang berdasarkan nilai dari 

kualitas air pada kolam renang. 

2. Pada penelitian selanjutnya dapat ditambahkan sensor yang lain 

seperti suhu atau kekeruhan agar mendapatkan nilai kualitas air yang 

lebih maksimal. 

3. Untuk kolam renang pratama agar dapat lebih sering menguras dan 

membersihkan kolam renangnya agar kotoran yang berada dibagian 

bawah kolam tidak mengendap dan kualitas airnya lebih baik. 
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