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Penelitian tentang alat penyiraman tanaman otomatis yang disertai sistem 

monitoring kelembapan tanah telah banyak dikembangkan dengan berbagai 

kebutuhan. Pada penelitian ini telah direalisasikan rancang bangun alat penyiraman 

otomatis pada tanaman jahe merah berbasis telegram menggunakan nodemcu 

esp8266. Rancang bangun alat penyiraman tanaman otomatis ini bertujuan untuk 

membuat sistem penyiraman  otomatis dan persediaan air menggunakan sensor YL-

69 dan sensor ultrasonic serta sistem monitoring menggunakan bot pada aplikasi 

telegram di lahan jahe merah. Alat ini dirangkai dengan berbagai komponen seperti 

nodemcu esp8266 sebagai mikrokontroler, sensor ultrasonic berfungsi sebagai 

deteksi ketinggian air, pompa air, dan LCD 16×2. Cara kerja alat ini adalah ketika 

sensor membaca kelembapan tanah >60% maka pompa mati dan <60 maka pompa 

menyala. Berdasarkan hasil penelitian, alat dapat berjalan dengan baik ditunjukkan 

dengan pompa dapat menyala dan mati. Berdasarkan aplikasi, bot telegram dapat 

mengontrol penyiraman baik secara manual ataupun otomatis dan bot telegram dapat 

mengirimkan informasi mengenai nilai kelembapan tanah dan persedian air. 
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ABSTRACT 

 

DESIGN OF AUTOMATIC WATERING BASED ON TELEGRAM   

IN RED GINGER PLANTS USING  

NODEMCU ESP8266 

 

 

By  

 

Dwina Nurizky Syahputri 

 
 
Research on automatic plant watering devices accompanied by soil humidity monitoring 

systems has been widely developed with various needs. In this study, a design of automatic 

watering in a telegram -based red ginger plant using Nodemcu ESP8266. The design of this 

automatic plant watering tool aims to create an automatic watering system design and water 

supply using YL-69 sensors and ultrasonic sensors and monitoring systems using bots on 

telegram applications on red ginger land. This tool is assembled with various components, 

such as Nodemcu ESP8266 as a microcontroller, an ultrasonic sensor that functions as a 

detection of water level, water pump and LCD 16×2. The way this tool works is when the 

sensor reads the soil humidity >60% then pump off and <60 then pump on. Based on the 

results of the study, the tool can run well, indicated by the pump on and pump off. Based on 

the application, the telegram bot can control watering both manually or automatically and 

the telegram bot can send information about the value of soil moisture and water supply. 
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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Tanaman Jahe dengan nama latin Zingiber officinale termasuk dalam kelas tanaman 

berkeping satu dan juga termasuk famili Zingiberacea (Soenanto, 2010). Jahe 

merupakan salah satu jenis tanaman rempah – rempah yang tumbuh di Indonesia 

dengan memiliki banyak khasiat dan campurannya serta banyak digunakan sebagai 

bahan baku utama jamu dan obat tradisional (Setyaningsih dan Saparino, 2013). 

Tanaman jahe terdiri dari beberapa jenis diantaranya jahe besar, jahe punti kecil 

dan jahe merah (Soenanto, 2010). Jahe Gajah atau jahe badak yaitu jahe yang 

memiliki ciri warna putih kekuningan dan memiliki ukuran rimpang yang lebih 

besar dan gemuk. Lalu Jahe putih atau jahe emprit yaitu jahe yang bentuknya agak 

pipih, berserat lembut, memiliki rimpang yang lebih kecil dan berwarna putih. 

Kemudian jahe merah atau jahe sunti yaitu jahe yang bentuknya kecil, berserat 

kasar dan berwarna kemerahan (Setyaningsih dan Saparino, 2013). 

Budidaya tanaman jahe diperlukan bibit yang berkualitas dan bermutu yang dapat 

meningkatkan hasil produksi yaitu jenis tanaman jahe merah. Keunggulan dari 

tanaman jahe merah ini yaitu memiliki kandungan minyak atsiri lebih banyak dari 

jenis jahe lain (Ningrum, 2019). Tanaman jahe merah mengandung minyak atsiri 

sebesar 2,58 - 2,72 % yang paling banyak digunakan dalam industri farmasi. Setelah
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itu ada jahe gajah dengan kandungan minyak atsiri sebesar  0,82 -1,68% dan jahe 

emprit dengan minyak atsiri sebesar  1,5 - 3,3% (Santoso, 2008). Bahan aktif yang 

terkandung dalam jahe yaitu salah satunya minyak atsiri. Minyak atsiri memiliki 

kandungan antara lain: shogaol, gingerol, zingerone dan antioksidan alami lainnya 

yang memiliki khasiat untuk pencegahan dan pengobatan berbagai penyakit ringan 

hingga berat seperti : pilek, batuk, sakit kepala, nyeri, rematik, mual dan muntah, 

mabuk perjalanan, impotensi, penyakit alzheimer, kanker, dan penyakit jantung 

(Aryanta, 2019). Memiliki banyak manfaat untuk Kesehatan, jahe merah telah 

banyak diuji. Tanaman jahe merah mengandung zat antioksidan yang sangat kuat, 

sehingga dapat mencegah terbentuknya radikal bebas (Ali dkk., 2008). 

Permintaan/konsumsi tanaman obat seperti jahe merah diperkirakan akan 

meningkat, jahe merah sendiri tidak hanya dibutuhkan sebagai bahan masakan 

rumahan, tetapi juga dibutuhkan di industri seperti industri bumbu masak, farmasi, 

jamu tradisional, dan industri kosmetik (Mentari dkk., 2017). Oleh karena itu jahe 

layak dijadikan komoditas unggulan. Untuk mendapatkan hasil produksi yang 

maksimal, maka dilakukan peningkatan produksi komoditas yaitu salah satunya 

dengan cara penyiraman yang baik, mengetahui karakteristik tanaman dan tanah 

(Ningrum, 2019). 

Tanaman jahe adalah tanaman yang dapat tumbuh di daerah tropis dan subtropis, 

tanaman jahe dapat tumbuh pada dataran rendah yaitu pada ketinggian 200–600 m 

di atas permukaan laut. Tanaman jahe dapat tumbuh pada lingkungan yang 

memiliki suhu 20℃ - 30℃, dengan pH 4,3 – 7,4 (Ningrum, 2019). Tanaman  jahe 

dapat tumbuh pada tanah subur, gembur dan banyak mengandung humus dengan 

kelembapan tanah sebesar 60 – 80% (Sari dkk., 2006). 
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Penelitian tentang penyiraman otomatis menggunakan sensor kelembapan 

sebelumnya dilakakukan oleh (Sari dkk., 2020), (Setyowati dkk., 2020), dan (Dani 

dan Aldila, 2017). Pada penelitian ini menggunakan sensor kelembapan  tanah YL-

69. Penelitian yang dilakukan oleh Jupita dkk., (2021) menggunakan input tegangan 

dengan mikrokontroler berupa Arduino uno. Keluaran yang dihasilakan berupa 

nilai kelembapan yang ditampilkan pada layar LCD 16 × 2 dan terdapat relay yang 

berfungsi untuk mengontrol pompa on/off.  Kemudian Mubarok dan Ma’ady (2021) 

membuat sistem penyiraman otomatis dengan menggunakan mikrokontroler 

Arduino atmega dan hasil keluaran ditampilkan pada layar LCD 16 × 2  dan terdapat 

real time clock (RTC) yang berfungsi untuk memberitahu informasi waktu dan 

ditampilkan juga pada layer LCD 16 × 2. Penyiraman ini berkerja secara otomatis 

sesuai waktu yang telah ditentukan oleh user. 

Sistem penyiraman otomatis dapat juga berbasis internet of things (IoT). Internet 

of things merupakan suatu sistem yang dapat memonitor perangkat keras dan 

menggerakkan perangkat tersebut dari jarak jauh dengan menggunakan teknologi 

komunikasi internet (Doshi dkk., 2019). Sistem penyiraman otomatis dapat 

menggunakan bantuan aplikasi seperti blnyk (Sasmoko dan Horman, 2020) 

whatsapp (Hidayat dkk., 2019), sms gateway (Tullah dkk., 2019) dan website (Fariz 

dkk., 2021).  

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini akan membuat alat penyiraman 

otomatis dengan menggunakan NodeMcu ESP 8266 sebagai pusat kendali dan 

kontrol, sensor YL-69 sebagai deteksi kelembapan tanah dan sensor ultrasonic 

sebagai deteksi ketinggian air. Sistem penyiraman otomatis ini berkerja dengan 

menggunakan pompa air yang dikontrol melalui relay. Pengguna dapat mengontrol 
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penyiraman tanaman secara langsung melalui bot telegram baik secara manual atau 

otomatis. Beberapa kelebihan dari aplikasi telegram ini adalah telegram merupakan 

aplikasi open source, telegram juga merupakan aplikasi yang gratis untuk mengirim 

data atau informasi, dapat mengirim pesan lebih cepat dan mudah dijalankan serta 

telegram dapat mengirim data tanpa batasan ukuran, salah satunya adalah dapat 

menggunakan bot telegram (Irsyam dan Tanjung, 2019) 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana merancang dan membuat alat penyiraman tanaman berbasis internet 

of things (IoT)? 

2. Bagaimana membuat sistem mendeteksi kelembapan tanah dan ketersedian air 

dari jarak jauh? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Merancang dan membangun alat penyiraman otomatis berbasis internet of things 

(IoT) 

2. Membuat sistem mendeteksi kelembapan tanah dan kendali untuk mengetahui 

ketersedian air. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Dapat memudahkan dan menghemat waktu dalam proses penyiraman 
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2. Memudahkan bagi petani untuk memonitoring dan mengontrol tanaman 

3. Dapat meningkatkan kualitas hasil tanaman. 

1.5 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Mikrokontroler yang digunakan adalah NodeMcu ESP 8266 

2. Display LCD yang digunakan hanya menampilkan kelembapan tanah dan jarak 

air 

3. Air yang dipergunakan untuk menyiram tanaman telah ditampung pada tempat 

penampung 

4. Bahasa pemograman yang digunakan mikrokontroler Arduino uno adalah 

Bahasa pemograman C dengan software Arduino IDE 

5. Penelitian ini hanya berfokus pada sistem monitoring dan sistem kendali 

penyiraman  untuk tanaman jahe merah 

6. Monitoring dan sistem kendali menggunakan aplilasi bot telegram. 



 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1 Penelitian Terkait 

Penelitian terkait alat penyiraman otomatis telah banyak dilakukan seperti 

penelitian yang dilakukan oleh Zulfikar, (2018). Pada penelitian ini bertujuan untuk 

merancang prototipe sistem penyiraman tanaman otomatis yang menggunakan 

sistem waktu yang teratur dengan mikrokontroler Arduino dan pengaturan waktu 

penyiraman berbasis real time clock (RTC). Alat ini dapat berkerja dengan cara user 

menginput data waktu penyiraman ke sistem. Kemudian data akan diolah secara 

otomatis oleh sistem. Hasil data yang diolah kemudian digunakan untuk 

menghidupkan pompa air. Penelitian yang dilakukan Zulfikar, (2018) menunjukkan 

bahwa RTC yang dirancang dapat bekerja dengan baik dengan menunjukkan 

tanggal dan waktu sesuai  dengan hasil settingan oleh user.  

Selanjutnya oleh Philander dkk., (2021) penelitian ini berfokus pada pengembangan 

sistem penyiraman tanaman otomatis berbasis Arduino dimana pompa air dapat 

memompa air secara otomatis berdasarkan identifikasi sensor kelembapan tanah 

untuk memudahkan masyarakat dalam menyiram tanaman. Penelitian ini 

dilaksanakan di Dinas Pertanian Kota Palopo. Desain sistem dimulai dari 

pemasangan pin pada output Sensor FC-28 yang berubah sesuai dengan  pembacaan
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sensor itu sendiri. dapat di kategorikan dalam 2 outputan yaitu logika 0 dan 1 yang 

nantinya akan dihubungkan pada pin digital input arduino promini. Komponen yang 

digunakan pada penelitian ini yaitu Arduino UNO, sensor kelembapan FC28, 

pompa air, relay, LCD 16×2 dan breadboard. Alat ini dapat membaca data dari 

sensor kelembapan tanah saat dengan cara sensor mendeteksi tanah kering dan 

tanah basah, data sensor ini dibaca oleh Arduino diteruskan ke relay dan kemudian 

relay digunakan untuk menghidupkan atau mematikan pompa air. 

Kemudian Sasmoko dan Horman, (2020) membuat sistem monitoring kelembapan 

tanah yang dapat dipantau melalui Android. Sistem ini menggunakan arduino dan 

ESP 8266 sebagai media komunikasi dengan server blynk. Pada penelitian ini tidak 

hanya menggunakan sensor soil moisture tetapi juga menggunakan sensor water 

flow yang berfungsi sebagai pendeteksi keluar atau tidaknya air dari pompa.  

Sementara itu, ESP 8266 akan digunakan untuk mengirim informasi yang diterima 

dari sensor water flow dan soil moisture ke server blynk. 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1    Jahe 

Jahe merupakan tanaman rempah-rempah yang sudah lama dikenal di Indonesia 

yang akan manfaat dan khasiatnya. Jahe memiliki banyak manfaat, antara lain 

sebagai jamu atau obat-obatan, bahan baku industri makanan dan minuman, bumbu 

masakan, parfum dan kosmetik (Setyaningsih dan Saparino, 2013). Produksi jahe 

mengalami peningkatan pesat sejak tahun 2011, dimana sebelumnya jumlah 

produksi setiap tahunnya cenderung stagnan. Selama lima tahun terakhir produksi 
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Gambar 2.1 Jahe Besar (Setyaningsih dan Saparino, 2013) 

jahe nasional tumbuh rata-rata 35,9% per tahun dari 94,7 ribu ton pada tahun 2011 

menjadi 303 ribu ton pada tahun 2015 (Kementerian Pertanian, 2016). 

Jahe adalah tanaman rimpang yang biasa disebut sebagai rempah – rempah dan 

obat. Rimpang jahe memiliki bentuk seperti jemari yang menggembung diruas – 

ruas tangan. Rasa pedas yang ditimbulkan pada jahe yang cukup dominan yang 

disebabkan oleh senyawa keton ‘zingeron’. Macam – macam jahe yaitu sebagai 

berikut. 

1. Jahe Besar 

Jahe besar sering disebut sebagai jahe gajah. Memiliki warna putih kekuningan dan 

memiliki ukuran yang besar merupakan ciri dari jahe besar. Jahe ini biasanya 

digunakan untuk sayur, masakan, minuman, permen, dan rempah -rempah. Jahe 

besar memiliki rasa yang kurang pedas serta aroma yang kurang tajam 

dibandingkan jahe yang lainnya. Jahe ini memiliki nama lain yaitu jahe badak dan 

memiliki kandungan minyak asiri sebesar 0,18 – 1,66% dari berat kering. Jenis jahe 

besar ditunjukkan pada Gambar 2.1. 

 

 

 

 

 

 

2. Jahe putih kecil 

Jahe putih kecil biasa disebut dengan jahe emprit. Memiliki warna yang putih, 

berbentuk agak pipih, berserat lembut dan memiliki aroma yang kurang tajam 
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Gambar 2.2 Jahe emprit  (Setyaningsih dan Saparino, 2013) 

Gambar 2.3 Jahe merah (Setyaningsih dan Saparino, 2013) 

dibandingkan jahe merah. Jahe kecil memiliki kandungan minyak asirinya sebesar 

1,5 – 3,5% dari berat kering dan memiliki kandungan minyak asiriya lebih besar 

dari jahe gajah. . Jenis jahe emprit  ditunjukkan pada Gambar 2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Jahe Merah 

Jahe merah yang memiliki nama latin Zingiber officinale varrubrum. Jahe ini biasa 

disebut dengan jahe sunti. Jahe merah memiliki rasa yang sangat pedas dengan 

aroma yang sangat tajam, sehingga dapat digunakan untuk pembuatan minyak jahe 

dan bahan obat – obatan lainnya. Jahe merah ini memiliki rimpang yang bewarna 

kemerahan dan lebih kecil dibandingkan jenis jahe lainnya. Memilik serat yang 

kasar dan memiliki kandungan minyak asiri sekitar 2,58 % – 3,90 % dari berat 

kering (Setyaningsih dan Saparino, 2013). Jenis jahe merah ditunjukkan pada 

Gambar 2.3. 

 

 

 

 



10 

 

 

2.2.2 Arduino 

Arduino adalah sebagai platform komputasi fisik open source. Bukan hanya sebagai 

alat pengembangan, tetapi Arduino merupakan kombinasi dari perangkat keras 

yang canggih, bahasa pemrograman, dan pengembangan terintegrasi (IDE). IDE 

merupakan perangkat lunak yang berperan sangat penting dalam menulis program, 

menyusunnya menjadi kode biner dan memuatnya ke dalam memori 

mikrokontroler. Keunggulan Arduino adalah sebagai berikut.  

a. Cross-platform Software Arduino dapat berjalan di sistem operasi Windows, 

Macintosh OSX, dan Linux, sedangkan platform lain umumnya terbatas pada 

Windows 

b. Sangat mudah dipelajari dan digunakan karena bahasa pemrograman tetap sama 

dengan C  

c. Open source, baik dari segi hardware maupun software 

d. Memiliki modul (shield) siap pakai yang dapat dihubungkan ke board Arduino, 

misalnya shield GSM/GPRS, GPS, Ethernet, dan SD Card (Yahwe dkk., 2016). 

Arduino IDE terdiri dari beberapa bagian yang dapat ditunjukkan pada Gambar 

2.4.
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Berdasarkan Gambar 2.4 dapat dijelaskan bahwa fungsi dari komponen pada 

sketch Arduino IDE sebagai berikut.  

a. Verifity atau dikenal dengan compile, untuk memastikan program yang dibuat 

sudah benar dan tidak terdapat kesalahan atau error. Proses ini untuk 

mengubah sketch menjadi kode biner untuk diunggah ke mikrokontroler.  

b.  Upload berfungsi untuk menguggah sketch ke board arduino.  

c. New sketch berfungsi untuk membuka window dan sketch baru.  

d. Open sketch berfungsi untuk membuka sketch yang sudah dibuat dan disimpan 

sebelumnya dengan format file “ino”.  

e. Save sketch berfungsi untuk menyimpan sketch. 

f. Serial monitor berfungsi untuk membuka interface sebagai komunikasi serial.  

g. Sketch berfungsi sebagai tempat untuk menuliskan program.  

a 

b 

c 

d 

e 

f 

g 

i 

h 

j 

Gambar 2.4 Tampilan sketch Arduino IDE  (Arduino, 2019) 
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h. Keterangan aplikasi berfungsi untuk menampilkan pesan seperti saat proses 

“compiling” dan “done uploading”.  

i. Konsol berfungsi untuk menampilkan pesan yang sedang dikerjakan dan 

memberikan informasi tentang sketch yang dibuat.  

j. Port berfungsi untuk menginformasikan port yang sedang dipakai dalam board 

arduino (Arduino, 2019). 

 
2.2.3 NodeMcu ESP 8266 

NodeMcu merupakan salah satu pengendali mikro single-board yang memiliki fitur 

wifi sehingga berguna dalam pembuatan produk platform IoT. NodeMcu adalah 

sebuah platform IoT yang bersifat open-source dan menggunakan script LUA 

sebagai bahasa pemrogramannya. Terdiri dari perangkat keras berupa System on 

Chip ESP 8266 buatan espressif System dan juga menggunakan firmware bahasa 

pemrograman scripting LUA. NodeMcu bisa dianalogikan sebagai papan Arduino 

yang telah diintegrasi dengan modul Wi-Fi ESP 8266. Masing-masing dari 14 pin 

digital pada NodeMcu dapat digunakan sebagai input/output, pinmode, digital 

write, dan digital read. Fungsi-fungsi tersebut beroperasi pada tegangan  5 V dan 

setiap pin dapat mengirim atau menerima maksimum 40 mA dan memiliki resistor 

pull-up internal dari 20-50 K. LED: pin 13 merupakan build-in LED. Ketika pin 

dalam nilai tinggi maka LED menyala, dan ketika pin dalam nilai rendah maka LED 

mati (Alfaridzi dkk., 2020). 
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NodeMcu dikembangkan untuk memudahkan menggunakan API canggih untuk 

perangkat keras Io. API dapat mengurangi proses yang berulang untuk 

mengkonfigurasi dan memanipulasi perangkat keras NodeMcu dirancang seperti 

output input perangkat keras Arduino (Io). NodeMcu menggunakan MCU Wi-Fi, 

untuk biaya murah yaitu ESP 8266. ESP8266 adalah chip Wi-Fi paling terintegrasi. 

Ukuran chip yaitu 5 mm x 5mm (Kuncoro dan Saputra, 2020).  

Modul ini memiliki berbagai varian ESP8266-XX (01-13). Setiap modul hanyalah 

pengembangan atas perangkat keras sebelumnya dengan ESP8266-01 menjadi 

komponen yang termurah untuk jenis ESP 8266 dan dengan fitur minimal. Untuk 

ESP8266-13 menjadi komponen yang paling mahal untuk jenis ESP 8266 dengan 

fitur maksimal. Berbagai fitur iClude jumlah pin GPIO, tampilan shield, antena, 

memori dan menangani sinyal analog eksternal ESP8266-01 terdiri dari 2 pin 

GPIO, UART komunikasi, CPU 32-bit bertenaga rendah dan antena PCB. Modul 

lain juga memiliki kemampuan input ADC, SPI, I2C dan lebih banyak pin GPIO 

(Mehta, 2015). 

Gambar 2.5 NodeMcu ESP 8266 (Kuncoro dan Saputra, 2020)  
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2.2.4 Kelembapan Tanah 

Tanah adalah lapisan permukaan bumi yang secara fisik berperan sebagai tempat 

tumbuh dan berkembangnya akar yang menunjang pertumbuhan tanaman dan 

memenuhi kebutuhan air. Secara kimiawi bertindak sebagai penyimpan dan 

pemasok nutrisi (senyawa organik dan anorganik dan elemen esensial). Secara 

biologis, tanah berfungsi sebagai habitat biota yang berperan aktif dalam 

penyediaan unsur hara dan zat aditif bagi tanaman (Oktavianus dkk., 2017). 

Kelembapan tanah adalah air yang mengisi sebagian atau seluruh pori-pori tanah di 

atas muka air tanah. Definisi lain kelembapan tanah adalah jumlah air yang 

disimpan diantara pori-pori tanah. Kelembapan tanah sangat dinamis, timbul karena 

penguapan melalui permukaan tanah, transpirasi dan filtrasi. Faktor-faktor yang 

menentukan kelembapan tanah adalah curah hujan, jenis tanah, dan laju 

evapotranspirasi, dimana kelembapan tanah akan menentukan ketersediaan air 

dalam tanah bagi pertumbuhan tanaman (Djumali dan Mulyaningsih, 2014). Untuk 

dapat mengetahui kondisi kelembapan tanah, maka dapat  menggunakan alat 

pengukur kelembapan tanah yaitu Soil Tester (Yahwe dkk., 2016). 

Mengukur kelembapan tanah dapat menggunakan metode American Standard 

Method (ASM) sebagai standar acuan (Yudhana dan Putra, 2016). Prinsip metode 

ini adalah dengan cara melakukan perbandingan antara massa air dengan massa 

butiran tanah (massa tanah dalam kondisi kering) (Stevanus dan Setiadikarunia, 

2013). Persamaan yang digunakan pada metode ini yaitu: 

    𝑀𝐴 = 𝑀𝑇𝐵 − 𝑀𝑇𝐾       (2.1) 

    KD =
𝑀𝐴

𝑀𝑇𝐾
 × 100%       (2.2) 
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dengan 

MTB = Massa tanah basah (g); 

MTK = Massa tanah kering (g); 

KD    = Kadar air (%); 

MA   = Massa air (g); 

2.2.5 Sensor YL-69 

Sensor YL-69 adalah sensor yang dapat mendeteksi kelembapan pada tanah. Sensor 

dengan tipe YL-69 adalah sensor yang banyak digunakan untuk sistem penyiraman 

tanaman otomatis (Darmawan dkk., 2020).  Sensor ini terdiri dari dua probe yang 

berfungsi untuk membaca kelembapan tanah dalam bentuk resistansi. Hubungan 

antara panjang probe dengan nilai tegangan ADC dengan nilai resistivitas adalah 

semakin dalam probe sensor YL-69 ditancapkan ke dalam tanah maka nilai 

resistansinya akan semakin menurun (Setyowati dkk., 2020). Ilustrasi prinsip kerja 

Sensor YL-69 dijelaskan pada Gambar 2.6. 

 

 

 

 

 

(a) (b) 

Gambar 2.6 menunjukkan Ilustrasi prinsip kerja Sensor YL-69. Sensor ini terdiri 

dari dua probe yang melewatkan arus melalui tanah dan kemudian membaca 

resistansi untuk mendapatkan nilai kadar air. Gambar (a) menunjukkan tanah yang 

Gambar 2.6 Ilustrasi prinsip kerja Sensor YL-69 (a) Tanah Kering  

          (b)Tanah Lembab (Enginers, 2021)  
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Gambar 2.7 Sensor YL-69 (Gunawan dkk., 2019)  

 

kering sehingga sulit menghantarkan listrik dengan ditujukkan resistansi tinggi 

pada panah skala. Sedangkan Gambar (b) menunjukkan bahwa kandungan dengan 

lebih banyak air membuat tanah lebih mudah menghantarkan listrik sehingga 

ditunjukkan resistansi rendah pada panah skala. (Andariesta dkk., 2015) .  

 

 

 

 

 

 

 

 

Modul ini memiliki output digital dan analog dan potensiometer untuk 

menyesuaikan tingkat ambang batas. 

Tabel 2.1 Datasheet Sensor YL-69 

Nama Pin   Keterangan 

VCC Pin VCC digunakan untuk daya pada modul dengan 

daya +5V 

GND GND Catu Daya 

DO Pin Keluar Digital untuk Keluaran Digital. 

AO Pin Keluar Analog untuk Keluaran Analog 

2.2.6 Sensor Ultrasonic 

Sensor ultrasonik HC-SR04 menggunakan sonar yang berfungsi untuk menentukan 

jarak suatu objek seperti kelelawar. Memberikan deteksi yang sangat baik dengan 

jangkauan serta akurasi tinggi dan pembacaan yang stabil. Komponen yang mudah 

digunakan dengan jangkauan deteksi 2 cm hingga 400 cm atau 1 hingga 13 kaki. 

Ketika sensor ultrasonic berkerja sensor tidak berpengaruh terhadap sinar matahari 
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Gambar 2.8 Sensor ultrasonic (Firmansyah dkk., 2019)  

 

atau bahan hitam, meskipun bahan lembut seperti kain sulit dideteksi. Sensor 

ultrasonic dapat memancarkan dan menerima gelombang (Gabriel dan Kuria, 

2020).  

 

 

 

 

 

 

Sensor HC-SR04 ditunjukkan pada Gambar 2.8 merupakan sensor pengukuran 

jarak berdasarkan gelombang ultrasonik. Prinsip kerja sensor ini terlihat seperti 

radar ultrasonik. Gelombang ultrasonik dipancarkan kemudian diterima kembali 

oleh penerima ultrasonik. Jarak antara waktu pemancar dan penerima adalah 

representasi dari jarak objek. Sensor ini cocok untuk aplikasi elektronik yang 

memerlukan jarak deteksi termasuk untuk sensor pada robot (Firmansyah dkk., 

2019). 

Tabel 2.2 Datasheet sensor ultrasonic 

Nama Pin Keterangan 

Vcc Pin Vcc memberi daya pada sensor, 

biasanya dengan +5V 

Trig Sebagai pin input 

Echo Sebagai pin output 

GND Pin terhubung ke GND sistem 

2.2.7 Liquid Crsytal Display (LCD) 

LCD adalah sebuah Tampilan panel datar atau perangkat optik lainnya yang 

dimodulasi secara elektronik, perangkat yang menggunakan sifat modulasi cahaya 
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Gambar 2.9 LCD (Shah dkk., 2020) 

 

liquid crsytal dapat dikombinasikan dengan polarizer. Liquid crsytal tidak 

memancarkan cahaya secara langsung, sebaliknya dapat menggunakan lampu latar 

atau reflektor dan menghasilkan gambar dalam bentuk warna ataupun monokrom. 

LCD dapat menampilkan gambar yang berubah-ubah (seperti dalam tampilan 

computer) (Gabriel dan Kuria, 2020) . 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

Modul LCD 16×2 berkerja pada tegangan input 4,5 – 5,5 V. tampilan terdiri dari 

16 kolom 2 baris (Shah dkk., 2020). Keunggulan modul LCD 16×2 yaitu sangat 

sering digunakan sebagian besar proyek terintegrasi, harga yang murah, kode 

program yang mudah dll (Gabriel dan Kuria, 2020). 

2.2.8 Relay  

Relay adalah suatu komponen elektronika berupa saklar elektronik yang 

dioperasikan oleh arus listrik. Pada dasarnya, relay adalah tuas saklar yang memiliki 

lilitan kawat pada batang besi didekatnya, ketika solenoid dialiri alus listrik maka 

tuas tertarik karena gaya magnet yang bekerja pada selenoid, sehingga kontak 

saklar menutup. Ketika arus terputus, gaya magnet menghilang, tuas kembali ke 

posisi semula dan kontak saklar terbuka lagi (Saputro dkk., 2017). 
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Konfigurasi dari kontak – kontak relay ada tiga jenis yaitu:  

a. Normally Open: Relay akan menutup bila dialiri arus listrik. 

b. Normally Close: Relay akan membuka bila dialiri arus listrik.  

c. Changeover : Relay ini memiliki kontak tengah yang akan melepaskan diri dan 

membuat kontak lainnya berhubungan (Yahwe dkk., 2016). 

2.2.9 Internet of Things (IoT)  

Pengembangan alat remote control lampu yang berbasis internet of things (IoT) 

bertujuan untuk mempermudah pekerjaan seseorang. internet of things merupakan 

teknologi yang memungkinkan kita untuk menghubungkan mesin, peralatan, dan 

benda fisik lainnya dengan sensor jaringan dan aktuator untuk memperoleh data 

dan memproses serta mampu mengelola kinerjanya sendiri, sehingga 

dimungkinkan adanya mesin untuk saling berkolaborasi (Tholib dan Khafidhoh, 

2019).  

Internet of things sudah menjadi bidang penelitian tersendiri sejak berkembangnya 

teknologi internet dan media lainnya, semakin berkembangnya kebutuhan manusia 

akan teknologi semakin banyak penelitian yang ada, internet of things merupakan 

salah satu pemikiran para peneliti yang mengoptimalkan banyak hal alat seperti 

Gambar 2.10 Relay (Widianto, 2018) 



20 

 

 

media sensor, identifikasi frekuensi radio (RFID), jaringan sensor nirkabel dan 

objek pintar lainnya yang memungkinkan orang berinteraksi dengan mudah dengan 

perangkat apapun yang terhubung ke Internet. Menurut berbagai penelitian, internet 

of things telah menyebar luas diberbagai bidang ilmu pengetahuan dan industri, 

seperti ilmu kesehatan, ilmu komputer, geografi, dan berbagai ilmu lainnya. 

Dengan perkembangan teknologi internet dan perkembangan kebutuhan data dan 

komunikasi manusia, berbagai jenis teknologi akan terus bermunculan, dan dalam 

perkembangannya internet of things akan menjadi topik penelitian yang dapat 

dilakukan diberbagai bidang (Alfaridzi dkk., 2020). 

2.2.10 Telegram 

Telegram merupakan aplikasi messenger smartphone yang berfungsi untuk 

mengirim dan menerima teks dan pesan multimedia (Oliveira dkk., 2016). 

Keuntungan dari telegram adalah dapat menggunakan antarmuka pemrograman 

aplikasi (API) untuk komunitas yang lebih luas. Salah satu API yang disediakan 

adalah fitur bot. Bot telegram adalah bot yang saat ini mulai digunakan (Gunawan 

dkk., 2018). 

Selain mengirimkan pesan pribadi pengguna juga dapatkan mengirim pesan ke grup 

dan channel yang dijelaskan sebagai berikut. 

a. Grup di telegram terdiri dari sekelompok pengguna yang tertarik pada topik yang 

sama. Semua anggota kelompok dapat mengirim dan menerima pesan dalam 

grup. Pengguna dapat diundang oleh anggota kelompok lain atau mereka dapat 

bergabung melaui tautan yang disediakan oleh administrator grup.  
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b. Channel adalah fitur untuk menyiarkan  ke sejumlah besar pengguna. Channel 

biasanya memiliki satu atau hanya beberapa administrator yang merupakan 

satu-satunya yang dapat mempublikasikan pesan di channel. Pengguna dapat 

bergabung ke setiap channel dapat bergabung melalui tautan atau link. 

Beberapa fitur telegram yaitu sebagai berikut. 

a. Forward: Pengguna dapat meneruskan pesan (dikirimkan oleh pengguna atau  

channel lain) ke berbagai pengguna, grup atau channel. Forward pesan di 

telegram mirip dengan penerusan email dan reply retweet di Twitter 

a. Mention : Pengguna dan saluran di telegram dapat memiliki nama unik yang 

dapat digunakan sebagai penunjuk pada channel atau pengguna dalam sebuah 

pesan. Beberapa menyebutkan nama pengguna dengan dimulai dengan karakter 

“@” (Nobari dkk., 2017).  

Bot adalah aplikasi pihak ketiga yg dapat dijalankan pada telegram. Pengguna dapat 

mengirim pesan, perintah, & inline request. Pada bot telegram terdapat HTTPS 

berfungsi untuk dapat mengkontrol bot pada API telegram. Kegunaan bot telegram 

salah satunya yaitu dapat digunakan sebagai smart newspaper yang dapat 

memberikan informasi kepada pengguna (Mulyanto, 2020).  

Ada banyak aplikasi messenger, tetapi yang membedakannya adalah fitur 

keamanan melalui enkripsi data dan kemampuan untuk membuat bot telegram 

dengan beberapa fungsi melalui pemrograman kode menggunakan telegram Bot 

API. 

a. Bot Telegram adalah pengguna mesin. Dibuat untuk memiliki fungsi yang sama 

dengan pengguna, tetapi dikontrol oleh mesin dan memiliki fitur kecerdasan 

buatan. Bot telegram dapat diprogram untuk mencari video, gambar, untuk 

membaca umpan, dan bahkan untuk berinteraksi dengan bot telegram lainnya 
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b. Telegram Bot API: berfungsi untuk mendukung penciptaan telegram bot 

dynamic melalui bahasa pemrograman, seperti Phytom, Java, C/ C++, dan Lua. 

Dynamic Bot Telegram memiliki aturan interaksi dengan pengguna dan bot 

telegram lainnya (Oliveira dkk., 2016) . 



 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

3.1 Waktu dan Tempat 

Penelitian ini dilakukan pada bulan November 2021 sampai Maret 2022, pembuatan 

alat dilakukan di Laboratorium Elektronika Dasar Jurusan Fisika Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Lampung dan 

pengambilan data dilakukan di Desa Lematang Kec. Tanjung Bintang Kab. 

Lampung Selatan.  

 

3.2 Alat dan Bahan Penelitian 

Dalam pembuatan perangkat pada penelitian ini terdapat alat dan bahan yang 

digunakan untuk mendukung berjalanya pembuatan perangkat, yakni sebagai 

berikut. 

3.2.1 Alat 

Alat yang digunakan dalam pembuatan perangkat ini dibedakan menjadi dua jenis 

yaitu perangkat lunak dan perangkat keras. Perangkat lunak yang diperlukan 

ditunjukkan pada Tabel 3.1
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Tabel 3.1 Perangkat lunak 

No. Nama Perangkat Lunak Fungsi 

1 Fritzing 
Digunakan sebagai program dalam membuat 

desain rangkaian 

2 IDE Arduino 
Digunakan sebagai program pengendali 

NodeMcu ESP 8266  

3 Telegram Digunakan sebagai software pengontrol alat 

 

Sedangkan untuk perangkat keras yang digunakan pada penelitian ini ditunjukkan 

pada Tabel 3.2  

Tabel 3.2 Perangkat keras 

No. Nama Perangkat Lunak Fungsi 

1 
Personal Computer 

(PC) 

Digunakan untuk mengolah pemrograman dan 

pembuatan laporan penelitian 

2 

Perlengkapan  

(kabel, obeng, bor 

listrik dan sebagainya) 

Digunakan untuk membuat rangkaian 

perangkat  

 

 

 

3.2.2 Bahan 

Bahan yang digunakan pada penelitian ini ditunjukkan pada Tabel 3.3. 

Tabel 3.3 Bahan yang digunakan 

No. Nama Perangkat Fungsi 

1 NodeMcu ESP 8266 

Digunakan sebagai pengendali perangkat 

monitoring pengukuran kelembapan dan 

ketinggian air  

2 Sensor YL-69 Digunakan sebagai deteksi kelembapan tanah  

3 Relay 
Sebagai saklar untuk ON/OFF pada water 

pump 

4 Sensor Ultrasonic 
Digunakan sebagai deteksi ketinggian air pada 

tempat penampung air 

5 LCD 16 × 2 I2C Digunakan sebagai penampil data jarak dan 

kelembapan 

6 Water Box Digunakan sebagai tempat penampung air 

7 Selang Digunakan sebagai media aliran air 

8  Water Pump Digunakan untuk mendistribusikan air 
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Gambar 3. 1 Diagram alir penelitian 

3.3  Prosedur Penelitian 

Pembuatan perangkat ini terdapat beberapa tahapan yang dilakukan yaitu 

perancangan perangkat, pengujian kerja alat, dan pengambilan data pengukuran. 

Langkah-langkah yang dilakukan pada pembuatan perangkat ditunjukkan dalam 

diagram alir penelitian pada Gambar 3.1. 
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3.4  Perancangan Perangkat 

Tahap ini dilakukan perancangan alat penyiraman otomastis berbasis IoT dengan 

pengendali  NodeMcu ESP 8266. Skema rancang bangun alat ditunjukan pada 

Gambar 3.2. 

 

Gambar 3. 2 Skema alat penyiraman otomatis 

 

Penelitian ini dibuat bertujuan untuk memonitoring dan mengendalikan penyiraman 

pada tanaman jahe merah dengan memanfaatkan mikrokontroler NodeMcu ESP 

8266. Selain itu, alat ini juga dilengkapi dengan informasi deteksi  persedian air 

yang ditampung dalam water box. Penelitian ini terdapat dua sistem yang 
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digunakan yaitu sistem monitoring serta sistem kendali. Pada sistem monitoring 

terdiri dari NodeMcu ESP 8266, Sensor YL-69, sensor ultrasonic, LCD I2C, relay 

dan pompa air. NodeMcu ESP 8266 berfungsi sebagai mikrokontroler yang 

digunakan sebagai monitoring sekaligus kendali. Sensor YL-69 yang digunakan 

sebagai deteksi kelembapan tanah pada tanaman jahe, sensor ultrasonic yang 

digunakan sebagai deteksi persedian air dalam water box.  Kemudian, LCD I2C 

yang berfungsi untuk menampilkan  nilai  kelembapan dan jarak air, relay  yang 

berfungsi sebagai saklar otomatis pada pompa air.  Sistem ini juga terdapat pompa 

air yang memiliki fungsi sebagai alat yang dapat mendistribusikan air, ketika 

kondisi tanah kering maka pompa akan menyala dan air akan disiram ke tanaman 

jahe merah. 

Selanjutnya, sistem yang kedua yaitu sistem kendali terdiri atas perangkat software 

berupa telegram dan laptop. Sistem kedua ini berfungsi sebagai kendali atau kontrol 

dengan memanfaat bot pada fitur telegram. Informasi berupa kelembapan tanah dan 

persedian air dapat dikirimkan atau diinformasikan pada bot telegram. 

 

3.4.1 Rangkaian Liquid Crsytal Display (LCD) 

Rangkaian ini merupakan rangkain Liquid Crsytal Display (LCD) yang 

dihubungkan dengan NodeMcu ESP 8266 yaitu dengan menghubungkan GND 

NodeMcu ESP 8266 terhubung dengan GND LCD, port Vu NodeMcu ESP 8266 

terhubung dengan Vcc LCD, port D1 NodeMcu ESP 8266 terhubung dengan SCL 

LCD dan port D2 NodeMcu ESP 8266 terhubung dengan SDA LCD. Dan 

Rangkaian Liquid Crsytal Display (LCD) ditunjukkan pada Gambar 3.3.   
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Gambar 3.3 Rangkaian liquid crsytal display (LCD) 

 

3.4.2 Rangkaian Sensor Ultrasonic 

Rangkaian ini menggunakan sensor ultrasonic yang terhubung ke NodeMcu 8266 

yaitu dengan menghubungkan port Vu NodeMcu ESP 8266 terhubung dengan Vcc 

sensor ultrasonic, port D5 NodeMcu ESP 8266 terhubung dengan Trig Sensor 

Ultrasonic, port D6 NodeMcu ESP 8266 terhubung dengan Echo sensor ultrasonic 

dan port GND NodeMcu ESP 8266 terhubung dengan GND dari sensor ultrasonic. 

Dan Rangkaian Sensor Ultrasonic ditunjukkan pada Gambar  3.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 3.4 Rangkaian sensor ultrasonic 
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Gambar 3.5 Rangkaian relay dan pompa air 

 

 

3.4.3 Rangkaian Relay dan Pompa Air 

Rangkaian ini terdapat rangkaian relay dan pompa air yang terhubung ke NodeMcu 

ESP 8266. Rangkain pertama dengan menghubungkan relay dan NodeMcu ESP 

8266 yaitu port GND NodeMcu ESP 8266 terhubung dengan GND dari relay, port 

Vu NodeMcu ESP 8266 terhubung dengan Vcc dari relay dan port D7 NodeMcu 

ESP 8266 terhubung dengan in dari relay. Rangkaian kedua yaitu pompa air yang 

terhubung dengan NodeMcu ESP 8266 yaitu port GND terhubung dengan kabel 

hitam. Kemudian, untuk rangkaian terakhir yaitu relay terhubung dengan pompa air 

yaitu port NO pada relay terhubung dengan kabel merah dari pompa air dan port 

COM relay terhubung dengan port 3v dari NodeMcu ESP 8266. Rangakaian ini 

ditunjukkan pada Gambar 3.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.4 Rangkaian Sensor YL-69 

Rangkaian ini menggunakan Sensor YL-69 yang terhubung dengan NodeMcu ESP 

8266 yaitu port A0 NodeMcu ESP 8266 terhubung dengan A0 Sensor YL-69, port 

GND NodeMcu ESP 8266 terhubung dengan GND dari Sensor YL-69 dan port 3v 
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Gambar 3.6 Rangkaian Sensor YL-69 

NodeMcu ESP 8266 terhubung dengan Vcc Sensor YL-69. Rangkaian ini 

ditunjukkan pada Gambar 3.6. 
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Gambar 3.7 Diagram alir penyiraman Otomatis 

3.5 Perancangan Software 

Tahap ini dilakukan perancangan sistem kendali dan monitoring penyiraman 

otomatis dengan pengendali NodeMcu ESP 8266. Langkah – langkah pada program 

Arduino untuk menjalankan penyiraman otomatis dapat ditunjukkan pada Gambar 

3.7. 
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Gambar 3.7 merupakan diagram alir penyiraman otomatis. Penelitian ini dilakukan 

di lahan seluas 1 m2. Bot telegram juga dapat mengendalikan penyiraman secara 

manual dan otomatis.  

Kelembapan tanah yang dibutuhkan untuk tanaman jahe merah yaitu berkisar pada 

kelembapan 60%-80% (Sari dkk., 2006). Untuk penyiraman otomatis, sensor 

berkerja pada saat nilai kelembapan <60% maka pompa secara otomatis akan 

menyala dan pompa mati pada saat  nilai kelembapan >60%.  

Bot telegram juga dapat mengirimkan pesan secara otomatis jika sensor ultrasonic 

mendeteksi dengan tiga kondisi jarak air yaitu, ketika jarak 5 cm dari sensor 

ultrasonic maka telegram akan memberikan  informasi bahwa air penuh,  jarak  

15 cm maka telegram akan memberikan  informasi bahwa persediaan air tinggal 

setengah dan ketika jarak 20 cm maka  telegram akan memberikan  informasi bahwa 

persedian air hampir habis. Kemudian untuk penyiraman secara manual user atau 

pengguna dapat memilih menu yang terdapat pada bot telegram. 

3.5.1 Pembuatan Bot Telegram 

Sistem ini menggunakan bot telegram yang berfungsi sebagai kendali dan 

monitoring penyiraman tanaman dan sebagai sebuah media bagi smartphone atau 

laptop untuk mendapatkan data sensor yang dikirimkan oleh sensor YL-69 dan 

sensor ultrasonic. Oleh karena itu, dibuat bot telegram yang dapat mempermudah 

pengguna dalam mengakses informasi penyiraman dan persedian air yang akan 

ditunjukkan pada Gambar 3.8.  
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Gambar 3.8 Pembuatan bot telegram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pembuatan bot telegram dilakukan dengan dua tahap yaitu tahap pertama untuk 

dapat menggunakan bot telegram, maka terlebih dahulu membuat bot telegram 

dengan mencari search bar pada telegram dengan menggunakan kata kunci “Bot 

Father” klik start kemudian ketik “/” dan pilih newbot. Lalu bot father akan 

mengirimkan pesan berisi informasi masukkan nama yang akan digunakan, 

selanjutnya masukan nama “MonitoringKelembapanTanah_bot”. Selanjutnya bot 

father akan mengirimkan pesan kembali berisi link dan token bot. Token ini akan 

digunakan untuk kode program pada Arduino IDE dan link bot digunakan untuk 

mengakses bot yang telah dibuat.  

Selain token dan link, Id bot juga diperlukan untuk digunakan dan ditambahkan ke 

kode program Arduino. Untuk mendapatkan Id bot dapat ditunjukkan pada 

Gambar 3.9. 
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Gambar 3. 9 Id bot telegram 

Untuk mendapatkan id bot, terlebih dahulu dilakukan yaitu mencari Id bot dengan 

menggunakan kata kunci “Id Bot”. Kemudian, klik start lalu ketik perintah 

“/GetId” dan Id bot akan mengirimkan pesan berisi angka. Pesan berupa angka 

digunakan dan ditambahkan ke program Arduino IDE. Berikut adalah kode 

program yang telah ditambahkan token dan id bot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

#include <ESP8266WiFi.h> 

#include <WiFiClientSecure.h> 

#include <UniversalTelegramBot.h> 

#include <ArduinoJson.h> 

#include <Wire.h> 

#include <LiquidCrystal_I2C.h> 

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); 

 

 

#include <ESP8266WiFi.h> 

#include <WiFiClientSecure.h> 

#include <UniversalTelegramBot.h> 

#include <ArduinoJson.h> 

#include <Wire.h> 

#include <LiquidCrystal_I2C.h> 

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); 
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3.6 Rancangan Pengujian Alat 

Penelitian ini merupakan tahap pengujian alat, pengujian dilakukan dengan 

mengukur kelembapan tanah dengan menggunakan metode American Standard 

Method (ASM) sebagai standar acuan (Yudhana dan Putra, 2016) . Persamaan yang 

digunakan pada metode ini yaitu: 

    𝑀𝐴 = 𝑀𝑇𝐵 − 𝑀𝑇𝐾       (3.1) 

    KD =
𝑀𝐴

𝑀𝑇𝐾
 × 100%       (3.2) 

dengan 

MTB = Massa tanah basah (g); 

MTK = Massa tanah kering (g); 

KD    = Kadar air (%); 

MA   = Massa air (g); 

Pengujian sensor YL-69 akan dilakukan dengan cara membandingkan sensor YL-

69 dengan data yang diperoleh dari metode American Standard Method (ASM). 

Lalu data disajikan pada Tabel 3.4. 

char ssid[] = "dwina nurizky";   // diisi nama wifi 

char password[] = "dwina0809";//password wifi 

// Initialize Telegram BOT 

#define BOTtoken  

"1931396636:AAHt5XjZiSQttXvpZl_TMgbY7zTN29q__As" // diisi  

Token Bot (Dapat dari Telegram Botfather) 

#define idChat "1216091553" //idbot 

WiFiClientSecure client; 

UniversalTelegramBot bot(BOTtoken, client); 

 

char ssid[] = "dwina nurizky";   // diisi nama wifi 

char password[] = "dwina0809";//password wifi 

// Initialize Telegram BOT 

#define BOTtoken  

"1931396636:AAHt5XjZiSQttXvpZl_TMgbY7zTN29q__As" // diisi  

Token Bot (Dapat dari Telegram Botfather) 

#define idChat "1216091553" //idbot 

WiFiClientSecure client; 

UniversalTelegramBot bot(BOTtoken, client); 

 

char ssid[] = "dwina nurizky";   // diisi nama wifi 

char password[] = "dwina0809";//password wifi 

// Initialize Telegram BOT 

#define BOTtoken  

"1931396636:AAHt5XjZiSQttXvpZl_TMgbY7zTN29q__As" // diisi  

Token Bot (Dapat dari Telegram Botfather) 

#define idChat "1216091553" //idbot 

WiFiClientSecure client; 

UniversalTelegramBot bot(BOTtoken, client); 

 

char ssid[] = "dwina nurizky";   // diisi nama wifi 

char password[] = "dwina0809";//password wifi 

// Initialize Telegram BOT 

#define BOTtoken  

"1931396636:AAHt5XjZiSQttXvpZl_TMgbY7zTN29q__As" // diisi  

Token Bot (Dapat dari Telegram Botfather) 

#define idChat "1216091553" //idbot 

WiFiClientSecure client; 

UniversalTelegramBot bot(BOTtoken, client); 
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Tabel 3. 4 Data pengujian Sensor YL-69 

No  

Massa 

tanah 

kering 

(g) 

Penambahan 

Air (ml) 

Massa 

Tanah 

Basah 

(g) 

Tegangan 

(V) 

Nilai 

ADC 

Sensor 

YL-69 

(%) 

Metode 

ASM 

(%) 

Nilai 

Error 

(%) 

Akurasi (%) 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 Rata-Rata    

 

Persamaan yang digunakan untuk menghitung nilai error dan akurasi dapat 

menggunakan persamaan 3.3 dan 3.4.  

   %𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 = |
𝑌−𝑋𝑛

𝑌
| × 100%        (3.3) 

%𝐴𝑘𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 = (1 − |
𝑌−𝑋𝑛

𝑌
|) × 100%     (3.4) 

dengan 

Y = Nilai parameter terukur; 

𝑋𝑛 = nilai parameter terukur ke-n;  
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V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka diperoleh simpulan sebagai 

berikut. 

1. Prototipe alat penyiraman otomatis berbasis internet of things dapat berjalan 

dengan baik, ditunjukkan dengan pompa menyala pada saat nilai kelembapan 

tanah <60% dan pompa mati pada saat nilai kelembapan tanah >60% 

2. Pengujian sensor kelembapan tanah YL-69 dengan metode American Standard 

Method (ASM) diperoleh rata-rata error sebesar 1,99% dan nilai rata - rata 

akurasi sebesar 98,61%, sehingga dapat digunakan untuk mengukur kelembapan 

tanah pada lahan jahe merah 

3. Berdasarkan aplikasi telegram untuk sistem monitoring kelembapan dan 

penyiraman air pada tanaman jahe merah, bot telegram dapat mengirim data dan 

informasi ke penggunan sehingga bot telegram dapat digunakan. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian saran yang dapat dilakukan untuk penelitian 

selanjutnya adalah sebagai berikut. 

1. Menambahkan sumber daya listrik apabila listrik padam monitoring dan  
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kendali penyiraman tetap dapat berjalan 

2. Memiliki jaringan yang cukup baik sehingga tidak terjadi kendala pada saat  

 proses penyiraman 

3. Menambahkan sensor ph tanah dan sensor pendukung lainnya 

4. Alat penyiraman dibuat lebih besar agar penyiraman lebih optimal.
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