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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Hidroponik 

Hidroponik adalah salah satu teknik penanaman yang tidak membutuhkan media 

tanah dalam proses penanamannya.Hidroponik memanfaatkan air sebagai media 

penanamannya.Sehingga sistem penanaman secara hidroponik dapat dilakukan 

meskipun dengan lahan yang kecil atau terbatas.Teknik hidroponik tidak 

memerlukan lahan yang besar dalam pelaksanaannya, akan tetapi memerlukan 

perawatan yang cukup membutuhkan banyak tenaga dan waktu apabila dilakukan 

secara manual, oleh karena itu teknik penanaman hidroponik merupakan  suatu  

hal  yang dapat diperhitungkan karena dapat dilakukan dihalaman rumah, atap 

rumah maupun lahan sempit atau kecil lainnya[1]. 

2.2.2.1 Teknik Hidroponik Sistem DFT (Deep Flow Technique) 

Hidroponik dengan sistem DFT(Deep Flow Technique) adalah salah satu teknik 

dalam pertanian hidroponik dengan  mensirkulasi air nutrisi mengalir dan 

menyisakan air menggenang pada pekarangan pertaniannya[6].Ketinggian  

genangan air pada metode DFT memiliki beberapa variasi, yang berkisar antara 2 

sampai 5cm, tergantung dari ukuran bahan/media yang dipakai.Kemudian pipa 

yang dipakai bervariasi ukurannya mulai dari 2,5 inchi sampai 4 inchi. 

Teknik hidroponik DFT memiliki prinsip kerja yaitu mensirkulasi larutan nutrisi 

untuk tanaman terus-menerus selama 24 jam.Air disirkulasikan kedalam pipa 

PVC atau talang air dan dialirkan dengan bantuan pompa air.Prinsip kerja dari 

sistem hidroponik DFT yaitu mensirkulasi larutan nutrisi untuk tanaman terus-

menerus selama 24 jam. 
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Gambar 2.1 Teknik Hidroponik Sistem DFT 

(sumber: https://www.kompasiana.com/noveladkustya/5d501ebb0d823054032043a2/bercocok-tanam-
dengan-tanaman-hidroponik-sistem-dft) 

2.1.2 Selada 

 

Selada atau yang dikenal dengan nama latin (Lactuca Sativa) merupakan 

tumbuhan sayur yang dapat berkembang dan tumbuh di daerah beriklim dingin 

maupun iklim tropis.Selada juga termasuk salah satu jenis tanaman yang sangat 

banyak dikonsumsi di dunia, kegunaan utamanya adalah sebagai salad. Untuk 

meningkatkan produksi selada secara berlanjut yaitu dapat menggunakan metode 

hidroponik dalam melakukan penanaman selada[14]. 

 

Penanaman dengan metode hidroponik harus memerhatikan beberapa faktor 

internal dari lingkungan tanaman selada  hidroponik, sehingga tanaman selada 

dapat bertumbuh dengan optimal seperti pH air dan kandungan nutrisi. Untuk nilai 

pH air yang baik untuk tanaman adalah berkisar 6-7, sedangkan nilai  kandungan 

nutrisi terlarut yang baik adalah 700-950PPM[13]. Suhu air juga perlu 

diperhatikan agar tanaman selada mampu menyerap unsur hara dengan maksimal. 

Selain itu faktor eksternal dari lingkungan tanaman selada hidroponik juga 

mempengaruhi pertumbuhan tanaman selada seperti suhu udara dan kelembaban 

udara. Suhu udara yang ideal untuk tanaman hidroponik adalah berkisar antara 24-

28̊C, sedangkan untuk kelembaban udara berkisar antara 65-85%[15]. 
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Gambar 2.2 Tanaman Selada 

{sumber: https://artikel.rumah123.com/10-cara-menanam-selada-di-rumah-bisa-ditaruh-di-polybag-
atau-secara-hidroponik-71710) 

2.1.3 Internet of Things 

IoT merupakan suatu konsep interkoneksi dari perangkat-perangkat pengindera 

atau penggerak, yang mampu berbagi berbagai informasi yang berada dalam satu 

sistem.Hal ini dapat diterapkan dengan menggunakan seamless ubiquitous 

sensing, data analisis, dan representasi informasi dengan cloud computing sebagai 

kerangka pemersatu[11]. 

Beberapa karakteristik dari IoT, yaitu objek yang terpasang sensor-sensor, 

terminal-terminal otonom yang saling terhubung dan layanan-layanan yang 

bersifat cerdas.Perangkat elektronik yang digunakan dalam sebuah rumah juga 

bisa dikontrol penggunaannya melalui aplikasi mobile yang ada pada smartphone 

 

Gambar 2.3 Internet of Things 

(sumber: https://www.kominfo.go.id/content/detail/15354/potensi-pasar-internet-of-things-di-indonesia-

capai-rp-444-t/0/sorotan_media) 

https://www.kominfo.go.id/content/detail/15354/potensi-pasar-internet-of-things-di-indonesia-capai-rp-444-t/0/sorotan_media
https://www.kominfo.go.id/content/detail/15354/potensi-pasar-internet-of-things-di-indonesia-capai-rp-444-t/0/sorotan_media
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2.1.4 Firebase 

Firebase  realtime  database adalah database  yang  tersimpan  didalam  cloud  

dan support pada beberapa platform  seperti  Android,  iOS  dan  Web.Data 

disimpan dalam bentuk file JSON(Java Script Object Notation).Database secara 

otomatis akan sinkronisasi terhadap client yang terhubung.Aplikasi multiplatform 

yang menggunakan  SDK  Android,  iOS  dan  JavaScript  akan  otomatis 

menerima update data ketika aplikasi terhubung kembali dengan server 

firebase.Dalam firebase realtime database, kita bisa mengurutkan, mengambil, 

dan menyaring data dengan query NoSQL.Database  NoSQL  terdiri  dari  empat  

jenis:  kunci-nilai(key  value), berbasis  dokumen, berbasis  kolom  dan  berbasis  

grafik.Keunggulan dari database  NoSql  diantaranya database  yang  dapat  terus  

tersedia  meskipun  infrastruktur  dari  database  tersebut  ada  yang mengalami 

kerusakan.Data terdistribusi secara geografis sehingga dapat diakses dimanapun, 

waktu  respon yang dibutuhkan untuk mengakses  data  relative  cepat  untuk  

aplikasi  cloud,  dapat  diprediksi  skalanya  untuk memenuhi kebutuhan data 

untuk keadaan sekarang maupun kedepan dan tidak membutuhkan object relation 

mapping.Firebase memiliki SDK real-time yang  memprioritaskan  aplikasi 

seluler dan mendukung untuk dilakukan penyimpanan data  local  secara  off-

line.Fokus utama dari realtime database mampu mengoptimalkan dan efisiensi 

waktu akses data, sehingga dapat melakukan akses data yang sangat cepat, 

sehingga biaya akses data dapat diminimalisir.Beberapa keunggulan yang 

diberikan oleh firebase adalah sebagai berikut: 

1. Realtime database Firebase akan melakukan proses update dan  setiap ada 

perubahan data akan dilakukan sinkronisasi.Sinkronisasi dilakukan dengan 

sangat cepat yaitu hanya dalam milidetik, proses ini sebagai ganti 

penggunaaan permintaan HTTP biasa pada saat request data ke server. 

2. Responsif walaupun dalam keadaan offline. Realtime database Firebase 

dilengkapi dengan  SDK  yang berfungsi untuk melakukan penyimpan 

data  ke  disk  local. Ketika jaringan terhubung ke server maka akan 

otomatis melakukan update data terhadap seluruh client yang 
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terkoneksi.Aturan keamanan firebase akan  melakukan  validasi data  yang  

dapat  diakses pada saat  data dibaca dan ditulis[12]. 

 

 

Gambar 2.4 Logo Firebase 

(sumber: https://firebase.google.com/brand-guidelines?hl=id) 

2.1.5 NodeMCU esp8266 V3 

NodeMCU merupakan sebuah mikrokontroller platform IoT(internet of things) 

yang open source seperti arduino.Firmware nirkabel berjalan pada ESP8266 SoC 

yang dikembangkan oleh Espress berdasarkan pada modul ESP-12.Firmware ini 

menggunakan bahasa pemrograman LUA dan dapat juga diprogram dengan 

bahasa pemrograman C menggunakan Arduino IDE. NodeMCU ESP8266 V3 

memiliki spesifikasi 4 Mega Bytes Memory, 13 pin GPIO yang mana 10 

diantaranya bisa digunakan sebagai PWM, 1 pin ADC, 2 pasang UART, WiFi 

2,4GHz serta mendukung keamanan WPA/WPA2[11]. 

.  

Gambar 2.5 Pin Mapping dari NodeMCU V3 

(sumber: https://www.theengineeringprojects.com/2018/10/introduction-to-nodemcu-v3.html) 

https://firebase.google.com/brand-guidelines?hl=id
https://www.theengineeringprojects.com/2018/10/introduction-to-nodemcu-v3.html
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Tabel 2.1 Spesifikasi NodeMCU ESP8266 

(sumber: https://www.nn-digital.com/blog/2019/07/27/memulai-pemrograman-nodemcu-esp8266-

menggunakan-arduino-ide/) 

Mikrokontroller / Chip  ESP8266-12E 

Tegangan Input  3.3 ~ 5V 

GPIO  13 Pin 

Kanal PWM  10 Kanal 

10 bit ADC Pin  1 Pin 

Flash Memory  4 MB 

Clock Speed  40/26/24 MHz 

WiFi IEEE 802.11 b/g/n 

USB Chip  CH340G 

Frekuensi  2.4 GHz – 22.5 Ghz 

USB Port  Micro USB 

 

2.1.6 Sensor pH-4502C(potensi ion hydrogen) 

Sensor pH(potensi ion hidrogen) merupakan sensor yang mempunyai nilai 

keluaran(output) sinyal analog yang berfungsi untuk mengukur derajat keasaman 

atau kebasaan dari suatu larutan.Prinsip kerja dari sensor pH-4502C adalah 

dengan probe pada sensor pH-4502C yang mengukur dan menampilkan pH yang 

terukur.Apabila semakin sedikit elektron didalam larutan maka akan semakin 

bernilai basa dan sebaliknya.Batang probe pH meter berisi larutan elektrolit lemah 

yang digunakan untuk mengukur aktifitas ion-ion hidrogen yang mengelilingi 

bohlam kaca berdinding tipis pada ujungnya.Probe ini menghasilkan tegangan 

rendah sekitar 0.06 volt/pH yang diukur dan ditampilkan sebagai pembacaan nilai 

larutan pH.Rangkaian pH meter terdiri dari rangkaian operasional amplifier yang 

memiliki konfigurasi pembalik, dengan total gain tegangan ±17.Amplifier 

melakukan konversi tegangan rendah yang diperoleh dari probe +0.059volt/pH, 

lalu kemudian dibandingkan dengan nilai dari tegangan referensinya untuk 

memberikan hasil pembacaan pada skala pH[4]. 
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Gambar 2.6 Sensor pH air 

 (sumber: https://www.bukalapak.com/p/elektronik/elektronik-lainnya/2qc5jf1-jual-ph-meter-detector-

sensor-probe-modul-arduino-modul-probe-ph-4502c) 

Tabel 2.2 Sensor pH Air[19] 

Tegangan kerja 5V 

Arus Kerja 5-10mA 

Range Deteksi pH 0-14 

Respon Times <5s 

Ukuran modul 42mm x 32mm x20mm 

Range Deteksi Temperature 0-80̊C 

Toleransi Error ±0,5 

 

2.1.7 Sensor SKU SEN0244 

Sensor TDS Meter SKU SEN0244 adalah sensor yang digunakan untuk 

mengetahui suatu kadar nilai Electrical conductivity(EC) dari larutan nutrisi.Nilai 

ppm dari suatu larutan dapat dihitung dari EC larutan.EC adalah penghantar listrik 

yang terdapat didalam larutan. Nilai EC atau ppm didapatkan dari hasil 

pengukuran perlawanan antara dua probe (pin steker) ketika steker terendam 

dalam cairan[5]. 
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Gambar 2.7 Sensor Larutan Nutrisi 

 (sumber: https://www.tokopedia.com/chusnulstore2020/analog-tds-sensor-meter-for-arduino) 

 Tabel 2.3 Spesifikasi Sensor TDS Meter SKU SEN0244 

Input Voltage 3.3 ~ 5.5V 

Working Current 3 ~ 6mA 

Output Voltage 0 ~ 2.3V 

TDS Measurement Range 0 ~ 1000ppm 

TDS Measurement Accuracy ± 10% F.S. (25 ℃) 

Module Size 42 * 32mm 

Length TDS Probe 83cm 

 

2.1.8 Sensor DHT11 

Sensor DHT11 adalahh sensor yang digunakan untuk melakukan pengukuran 

terhadap objek suhu dan kelembaban udara dan menhasilkan output yaitu sinyal 

analog yang kemudian diolah dengan microcontroller.Sensor DHT11 memiliki 

Resistor jenis NTC (Negative Temperature Coefficient).Resistor ini memiliki 

karakteristik yang mana nilai resistansinya berbanding terbalik dengan kenaikan 

suhu.Maka, semakin rendah nilai resistansinya maka nilai suhu ruangannya akan 

semakin tinggi dan sebaliknya jika nilai resitansinya semakin tinggi maka nilai 

suhu ruanganya akan semakin turun.Selain itu didalamnya terdapat sebuah sensor 

kelembapan udara yang memiliki karakteristik resistif pada perubahan kadar air di 

udara ruangan.Data dari kedua sensor ini diolah didalam IC kontroller.IC 

kontroller ini akan mengeluarkan output data dalam bentuk single wire bi-

directional[17]. 

https://www.tokopedia.com/chusnulstore2020/analog-tds-sensor-meter-for-arduino
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Gambar 2.8 Sensor DHT11 

 (sumber: https://www.musbikhin.com/apa-itu-sensor-dht11-dan-dht22-serta-perbedaannya/) 

Tabel 2.4 Spesifikasi DHT11[18] 

Input Tegangan 3v hingga 5V 

Suhu 0-50 Derajat celcius, kesalahan  

± 2° C 

Kelembaban humidity 20-90%RH, ± 5% RH 

error 

Pengukuran/ periode Rata-rata: 2 detik 

 

2.1.9 Kipas(fan) 

Kipas angin fungsi umumnya sebagai pendingin udara atau pengontrol suhu udara 

ruangan.Kipas angin juga dapat berfungsi sebagai penyedot debu dan berbagai 

ornamen untuk dekorasi ruangan.Kipas angin pada umumnya dibedakan menjadi 

beberapa jenis diantaranya kipas angin listrik yang bergerak dengan tenaga listrik 

dan kipas angin tradisional antara lain kipas angin tangan. 

 

Kipas angin memiliki beberapa variasi baik dari segi ukuran, penempatan posisi, 

serta fungsi. Ukuran kipas angin mulai kipas angin mini (Kipas angin listrik yang 

dipegang tangan menggunakan energi baterai), kipas angin dapat dikontrol 

kecepatan hembusan dengan 3 cara yaitu menggunakan pemutar, tali penarik serta 

remote control. Perputaran baling-baling kipas angin dibagi dua yaitu centrifugal 
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(Angin mengalir searah dengan poros kipas) dan Axial (Angin mengalir secara 

pararel dengan poros kipas)[5]. 

 

Gambar 2.9 Kipas 

 (sumber: https://www.bhinneka.com/sekai-kipas-angin-2-in-1-10-inch-hfn-1060-sku3332656937) 

2.1.10 Pompa  

Pompa merupakan sebuah mesin untuk memindahkan cairan(fluida) dari suatu 

tempat, dengan menggunakan pipa(saluran) atau selang dengan cara 

menambahkan energi pada cairan yang dipindahkan dan berlangsung terus 

menerus.Pompa beroperasi dengan prinsip membuat perbedaan tekanan antara 

bagian tekan (discharge) dan bagian hisap (suction).Perbedaan tekanan tersebut 

menghasilkan suatu mekanisme apabila putaran roda impeler yang membuat 

keadaan sisi hisap nyaris vakum.Perbedaan tekanan tersebut yang menyebabkan 

cairan dapat berpindah tempat[5]. 

 

Gambar 2.10 Pompa Aquarium 

(sumber: https://www.jakartanotebook.com/taffware-pompa-air-aquarium-ikan-submersible-pump-fish-tank-

12v-19w-12v5m-black) 
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Seperti pada gambar 2.10 pada penelitian ini, sistem menggunakan pompa 

aquariam sebagai alat yang digunakan untuk mensirkulasikan air pada tanaman 

hidroponik. Pompa ini membutuhkan daya sebesar 220 voltage AC. 

2.1.11 Relay 

Relay merupakan salah satu komponen elektronika yang berfungsi sebagai switch 

elektrik atau saklar digital yang dioperasikan dengan listrik dan memiliki 2 bagian 

utama yaitu Elektromagnet (coil) dan mekanikal (seperangkat kontak 

Saklar/Switch). Relay dapat memutus atau menghubungkan arus listrik. 

Komponen elektronika ini mempunyai prinsip elektromagnetik untuk 

menggerakan saklar sehingga dengan arus listrik yang kecil (low power) mampu 

menghantarkan listrik yang memiliki tegangan lebih tinggi[11]. 

 

Gambar 2.11 Relay 4 Channel 

(sumber: https://www.tokopedia.com/solarperfect/relay-4-channel) 

2.2 Tinjauan Pustaka 

Penelitian yang akan dilakukan diambil dari beberapa hasil penelitian-penelitian 

yang sudah pernah dilakukan sebagai acuan untuk memperoleh hasil yang 

baik.Adapun beberapa hasil penelitian yang dijadikan perbandingan memiliki 

pembahasan yang hampir sama dengan penelitian ini yaitu mengenai sistem yang 

dapat melakukan monitoring dan controlling pH air dan pemberian nutrisi pada 

pertanian hidroponik menggunakan teknologi iot melalui smartphone. 

Pada penelitian yang berjudul ”Sistem Kontrol dan Monitoring Hidroponik 

berbasis Android”, yang dilakukan oleh Ibadarrohman dkk. Pada penelitian ini 

dilakukan perancangan IoT untuk melakukan kontrol dan monitoring hidroponik 

https://www.tokopedia.com/solarperfect/relay-4-channel
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yang dipasang mikrokontroler yang terhubung dengan protokol MQTT. Sistem ini 

mengirim data ini secara realtime, sistem ini mampu mengontrol ketinggian air, 

nutrisi dan pH air agar sesuai yang diperlukan tanaman untuk membuat 

pertumbuhannya optimal. Hasil yang didapatkan dari peneilitan ini adalah suatu  

aplikasi berbasis android yang mampu melakukan pemantauan terhadap tanaman 

hidroponik secara realtime serta mampu mengontrol pertambahan nutrisinya 

melalui internet [4]. 

  

Pada penelitian yang dilakukan oleh Indra Saputra dkk, pada tahun 2015 dengan 

judul ”Sistem Kendali Suhu, Kelembaban Dan Level Air Pada Pertanian Pola 

Hidroponik”, pada penelitian ini menerapkan sistem kendali pada tanaman 

hidroponik menggunakan mikrokontroller AVR Atmega16.Mikrokontroller 

berfungsi untuk memproses sinyal masukkan dari sensor suhu, kelembaban dan 

ultrasonic yang kemudian menghasilkan output yang ditujukan kepada actuator. 

Hasil dari penelitian ini adalah sistem dapat mengendalikan suhu, kelembaban dan 

level air secara otomatis pada tanaman hidroponik berdasarkan dari hasil 

pengukuran yang didapat dari sensor-sensor yang dipasang pada tanaman 

hidroponik.Aktutor akan bergerak jika kondisi suhu, kelembaban dan level air 

berada di atas ambang batas yang telah ditentukan dan sebaliknya actuator akan 

berhenti atau mati jika kondisi pada tanaman hidroponik sudah ideal[5].   

 

Pada penelitian yang berjudul “Implement IoT in System Monitoring Hydroponic 

Plant Water Circulation and Control”, yang dilakukan oleh Usman Nurhasan 

dkk. Penelitian ini mengembangkan sistem yang dapat membantu mengelola 

pertumbuhan tanaman hidroponik dengan metode DFT. Parameter yang bisa 

dimonitoring dan dicontrol  yaitu sirkulasi air, intesitas cahaya, temperature dan 

kelembaban dan pH dari air karena bisa menyebabkan tanaman tidak dapat 

tumbuh dengan optimal. Hasil dari penelitian ini adalah Monitoring segala nilai-

nilai yang didapat dari pembacaan sensor dilakukan melalui website secara 

realtime kemudian untuk mikrokontroler yang terintegritas ke sensor-sensor 

menggunakan  Raspberry Pi. Kemudian data temperature dan kelembaban 
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digunakan untuk mengambil keputusan dalam control sirkulasi air menggunakan 

metode fuzyy sugeno sehingga sirkulasi air dapat dilakukan secara otomatis[6]. 

Pada penelitian yang berjudul “Internet of Things (IoT) untuk Pemantaun dan 

Pengendalian pada Sistem Hidroponik Nutrient Film Technique(NFT) Sayuran 

berbasis Wireless Sensor Network”, yang dilakukan oleh Gafur Hasan Zam Bahri, 

dkk. Pada penelitian ini membuat sebuah sistem pemantauan dan pengendalian 

pada tanaman hidroponik yang menggunakan metode NFT(Nutrient Film 

Technique) selama 24 jam secara realtime. Sistem yang dibuat pada penelitian ini 

menggunakan mikrokontroller pada board Arduino Uno yang kemudian data 

dikirim ke server setelah didapat dari node-node yang terpasang lalu server 

mengrimkan data tersebut ke smartphone. Sistem ini dapat melakukan 

pemantauan dan pengendalian kondisi air, kondisi nutrisi dan kondisi pH dari 

jarak jauh sehingga dapat memudahkan pemilik untuk melakukan pengawasan 

ketanaman  hidroponik[7]. 

 

Pada penelitian yang berjudul “Sistem Pemantauan dan Pengendalian Suhu dan 

Tinggi Air pada Pertanian Hidroponik berbasis Website” yang dilakukan Yuga 

Hadfridar Putra, dkk. Penelitian ini membuat sebuah sistem pemantauan dan 

pengendalian suhu dan tinggi air pada pertanian hidroponik berbasis website, 

dengan menggunakan mikrokontroller NodeMCU esp8266 sebagai 

pengontrolnya. Proses komunikasi data yang dilakukan oleh perangkat keras dan 

perangkat lunak menggunakan media nirkabel.Sensor-sensor yang dipakai 

DS18B20 untuk melakukan pembacaan suhu, lalu sensor ultrasonic HC-SR04 

yang berfungsi untuk mengetahui tingkat ketinggian air dan pengukuran nutrisi 

dilakukan menggunakan sensor larutan nutrisi.Hasil dari penelitian ini sistem 

dapat melakukan proses pemantauan dan pengendalian secara otomatis, saat tinggi 

air kurang dari batas minimal (5cm) maka pompa pengisian akan aktif, ketika 

tinggi air lebih dari batas maksimal (10cm) maka pompa pembuangan akan aktif, 

saat suhu air kurang dari batas minimal (23 ̊C) maka heater akan aktif, apabila 

suhu air lebih dari batas maksimal (27 ̊C) maka kipas kan aktif dan saat nutrisi 

kurang dari batas minimal (600ppm) maka pompa pupuk akan aktif hingga batas 

maksimal(800ppm)[3]. 
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Pada penelitian yang berjudul “Penerapan Teknologi IoT pada Tanaman 

Hidroponik menggunakan Arduino dan Blynk Android” yang dilakukan oleh 

Prahenusa Wahyu Ciptadi ini dikembangkan suatu sistem untuk pengelolaan 

nutrisi, penulis menggunakan dua sensor yang terhubung melalui mikrokontroller. 

Dua sensor tersebut adalah DHT11 yang digunakan untuk mengetahui temperatur 

dan kelembapan. Sensor lain yang dipakai yaitu YF-S201, untuk mengukur 

intensitas cahaya pada pekarangan.Sedangkan mikrokontroller yang digunakan 

adalah Arduino Uno.Hasil dari penelitian ini berbagai paramater-parameter 

tersebut dapat di kontrol dari aplikasi berbasis android dengan memanfaatkan 

teknologi IoT (Internet of Things)[8]. 

Pada penelitian lain yang berjudul “Penggunaan Internet of Things untuk 

Pemantauan dan Pengendalian Sistem Hidrooponik” yang dilakukan oleh Yodi 

Setiawan, dkk. Penelitian ini menerapkan teknologi IoT (Internet of things) untuk 

dapat mengontrol kondisi tanaman hidroponik dari jauh. Hasil dari penelitian ini 

adalah pengolahan hasil pembacaan dari sensor pada mikrokontroler ke end 

device akan dikirim melalui XBee ke server dan ditampilkan pada web server 

ThingSpeak.Transmisi data antara ThingSpeak dan aplikasi smartphone 

menggunakan sistem half duplex, diharapkan dapat mengatasi jika terjadi masalah 

pada pengiriman data dari aplikasi ke ThingSpeak. Dibuat juga aplikasi berbasis 

smartphone yang terkoneksi dengan ThingSpeak sehingga mampu memantau dan 

mengontrol sistem secara realtime. Kontrol yang dilakukan akan mengirim logika 

satu atau nol ke ThingSpeak yang kemudian dilanjutkan ke perangkat keras[9]. 

Pada penelitian yang berjudul “Monitoring dan Kontrol Hidroponik Wick berbasis 

Android” yang dilakukan oleh Toni Aprilla, dkk pada tahun 2018 ini dilakukan 

penelitian dengan membangun sebuah sistem yang dapat mengontrol suhu serta 

kelembaban dan pH secara otomatis dengan menggunakan metode logika fuzzy 

serta dapat men set-point sesuai kebutuhan tanaman melalui smartphone untuk 

menjaga hasil produksi dari tanaman tomat cherry tetap maksimal. Hasil dari 

penelitian ini adalah sistem dapat memonitoring suhu yang memiliki nilai rata-rata 

30,5 ̊C dan memonitoring kelembaban nilai rata-rata sebesar 65,75%. Sistem 
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dapat juga melakukan monitoring pH yang memiliki nilai rata-rata sebesar 7,6. 

Dan sistem dapat mengontrol suhu ruangan yang memiliki nilai rata-rata 

ketidaksesuaian perbedaan pembacaan sensor dht 11 dari 15 kali percobaan 

sebesar 3̊C, sedangkan sistem juga dapat melakukan control kelembaban yang 

memiliki nilai rata-rata sebesar 12,7%. Lalu sistem dapat melakukan kontrol pH 

yang setelah penambahan larutan A sebanyak 10 kali nilai pH berubah dari 7 

menjadi 5 nilainya[10]. 

Pada penelitian yang berjudul “Rancang Bangun Sistem Conditioning Udara 

berbasis IoT pada Studi Kasus Tanaman Selada Hidroponik” yang dilakukan oleh 

Anak Agung Angga Dwipa, dkk pada tahun 2020.Pada penelitian tersebut 

membangun sebuah sistem yang digunakan untuk dapat mengontrol atau 

mengkondisikan suhu dan kelembeban udara disekitar area tanaman 

hidroponik.Penelitian ini menggunakan microcontroller wemos D1 mini, lalu 

menggunakan aplikasi berbasis web sebagai interface pengguna dengan protokol 

mqtt untuk komunikasi antara perangkat keras dan sistem web. Hasil dari 

penelitian ini sistem yang sudah dibuat kemudian dilakukan pengujian dan 

dikalibrasi dengan thermometer dan hgyrometer, hasilnya sistem mampu 

mengukur suhu udara, suhu air dan kelembaban yaitu memiliki nilai rata-rata galat 

yang dihasilkan dibawah 5%, yang artinya masih berada pada nilai toleransi. 

Sistem ini juga di-set nilai ambang batas bawah dan ambang batas atas suhu udara 

dan suhu air yaitu 27-30̊C. Sedangkan Sedangkan nilai ambang batas bawah dan 

ambang batas atas kelembaban udara diset menjadi 65-88%. Nilai-nilai tersebut 

digunakan untuk mengambil keputusan menghidupkan atau mematikan aktuator 

yang ada pada sistem[15]. 

Pada penelitian yang berjudul “Implementasi Protokol MQTT Pada Monitoring 

Suhu Dan Ketersediaan Pakan Ikan Pada Akuarium “, yang dilakukan oleh Moh. 

Saifud Daulah, dkk pada tahun 2018.Pada penelitian ini dibangun sebuah sistem 

dengan mikrokontroller arduino uno serta menggunakan sensor suhu DS18B20 

dan Loadcell dan menggunakan protokol MQTT untuk mengirimkan data ke 

aplikasi.Hasil dari penelitian ini sistem akan mengirimkan data-data dari hasil 

pembacaan sensor suhu DS18B20 dan sensor loadcell dengan protokol MQTT 
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yang mana aplikasi android bertindak sebagai subscriber dan perangkat keras 

sebagai publisher. Aplikasi android menampilkan data-data tersebut dari hasil 

pengujian yang sudah dilakukan rata-rata persentase error suhu sebesar 21,87%. 

Kemudian untuk nilai berat rata-rata pakan keluar selama 5 detik sebesar 28.29 gr. 

Penjadwalan untuk buka tutup pakan dilakukan setiap 1 menit sekali[16]. 

 Tabel 2.5 Ringkasan Penelitian Terkait 

 

NO. 

 

Penulis 

Judul 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

 

 

 

1. 

 

 

 

Ibadarrohman, 

dkk(2018). 

 

 

Sistem Kontrol 

dan Monitoring 

Hidroponik 

berbasis 

Android 

Sistem ini mengirim data ini 

secara realtime, sistem ini mampu 

mengontrol ketinggian air, nutrisi 

dan pH air agar sesuai yang 

diperlukan tanaman untuk 

membuat pertumbuhannya 

optimal. Penelitian ini 

menghasilkan aplikasi berbasis 

android yang mempunyai fitur 

untuk memantau tanaman 

hidroponik secara realtime serta 

mengontrol pertambahan 

nutrisinya melalui smartphone. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

Indra Saputra, 

dkk(2015). 

 

 

Sistem Kendali 

Suhu, 

Kelembaban 

Dan Level Air 

Pada Pertanian 

Pola Hidroponik 

Sistem dapat mengontrol suhu, 

kelembaban dan ketinggian air 

secara otomatis pada tanaman 

hidroponik berdasarkan dari hasil 

pengukuran yang didapat dari 

sensor-sensor yang dipasang pada 

tanaman hidroponik. Aktutor akan 

aktif jika suhu, kelembaban dan 

level air berada di luar batas yang 

telah ditentukan dan sebaliknya 
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NO. 

 

Penulis 

Judul 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

actuator akan berhenti atau mati 

jika kondisi pada tanaman 

hidroponik sudah ideal. 

 

 

 

3. 

 

 

 

Usman 

Nurhasan, 

dkk.(2018) 

 

 

 

Implement IoT 

in System 

Monitoring 

Hydroponic 

Plant Water 

Circulation and 

Control 

Sistem dapat Monitoring segala 

nilai-nilai yang didapat dari 

pembacaan sensor dilakukan 

melalui website secara realtime 

kemudian untuk mikrokontroler 

yang terintegritas ke sensor-sensor 

menggunakan  Raspberry Pi. 

Kemudian data temperature dan 

kelembaban digunakan untuk 

mengambil keputusan dalam 

control sirkulasi air menggunakan 

metode fuzyy sugeno sehingga 

sirkulasi air dapat dilakukan 

secara otomatis. 

4.  

 

 

 

Gafur Hasan 

Zam Bahri, 

dkk 

 

Internet of 

Things (IoT) 

untuk 

Pemantaun dan 

Pengendalian 

pada Sistem 

Hidroponik 

Nutrient Film 

Technique(NFT) 

Sayuran 

berbasis 

Wireless Sensor 

Sistem yang dibuat pada penelitian 

ini menggunakan mikrokontroller 

pada board Arduino Uno yang 

kemudian data dikirim ke server 

setelah didapat dari node-node 

yang terpasang lalu server 

mengrimkan data tersebut ke 

smartphone.Sistem mampu 

melakukan pemantauan dan 

pengendalian kondisi air, kondisi 

nutrisi dan kondisi pH dari jarak 

jauh sehingga dapat memudahkan 

pemilik untuk melakukan 
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NO. 

 

Penulis 

Judul 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

Network pengawasan ketanaman  

hidroponik 

5.  

Yuga 

Hadfridar 

Putra, dkk 

 

Sistem 

Pemantauan dan 

Pengendalian 

Suhu dan Tinggi 

Air pada 

Pertanian 

Hidroponik 

berbasis 

Website 

sistem dapat melakukan proses 

pemantauan dan pengendalian 

secara otomatis, saat tinggi air 

kurang dari batas minimal (5cm) 

maka pompa pengisian akan aktif, 

ketika tinggi air lebih dari batas 

maksimal (10cm) maka pompa 

pembuangan akan aktif, saat suhu 

air kurang dari batas minimal 

(23 ̊C) maka heater akan aktif, 

apabila suhu air lebih dari batas 

maksimal (27 ̊C) maka kipas kan 

aktif dan saat nutrisi kurang dari 

batas minimal (600ppm) maka 

pompa pupuk akan aktif hingga 

batas maksimal(800ppm) 

6.  

 

 

Prahenusa 

Wahyu 

Ciptadi, dkk. 

 

 

 

Penerapan 

Teknologi IoT 

pada Tanaman 

Hidroponik 

menggunakan 

Arduino dan 

Blynk Android 

sistem dikembangkan untuk dapat 

melakukan pengelolaan nutrisi, 

sistem menggunakan dua sensor 

yang terkoneksi dengan 

mikrokontroller.Dua sensor 

tersebut adalah DHT11 yang 

digunakan untuk mengetahui nilai 

temperatur dan kelembapan. Lalu 

sensor YF-S201 yang berfungsi 

untuk mengukur intensitas 

cahaya.Sistem menggunakan 

mikrokontroller Arduino Uno. 



23 

 

 

 

 

NO. 

 

Penulis 

Judul 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

Hasil dari penelitian ini adalah  

paramater-parameter tersebut 

dapat di kontrol dari jarak jauh 

melalui aplikasi Blynk android 

yang memanfaatkan teknologi IoT 

(Internet of Things). 

7.  

 

 

Yodi 

Setiawan, 

dkk. 

 

 

Penggunaan 

Internet of 

Things untuk 

Pemantauan dan 

Pengendalian 

Sistem 

Hidroponik 

penelitian ini adalah pengolahan 

hasil pembacaan data-data sensor-

sensor yang terintegritas dengan  

mikrokontroler ke end device 

dikirimkan melalui XBee ke 

mikrokontroler server dan 

ditampilkan ke web server 

ThingSpeak.Transmisi data antara 

ThingSpeak dan aplikasi 

smartphone menggunakan sistem 

half duplex, sehingga dapat 

diketahui apabila terjadi masalah 

ketika transmisi data dari aplikasi 

berbasis android ke 

ThingSpeak.Dibuat juga aplikasi 

untuk smartphone yang terkoneksi 

dengan ThingSpeak yang dapat 

memantau dan mengontrol sistem 

darimana saja.Kontrol yang 

dilakukan akan mengirim logika 

satu atau nol ke ThingSpeak dan 

diteruskan ke perangkat yang 

digunakan. 

8.   penelitian ini adalah sistem dapat 
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NO. 

 

Penulis 

Judul 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

 

 

Toni Aprilla, 

dkk. 

 

Monitoring dan 

Kontrol 

Hidroponik 

Wick berbasis 

Android 

memonitoring suhu yang memiliki 

nilai rata-rata 30,5 ̊C dan 

memonitoring kelembaban nilai 

rata-rata sebesar 65,75%. Sistem 

dapat juga melakukan monitoring 

pH yang memiliki nilai rata-rata 

sebesar 7,6. Dan sistem dapat 

mengontrol suhu ruangan yang 

memiliki nilai rata-rata 

ketidaksesuaian perbedaan 

pembacaan sensor dht 11 dari 15 

kali percobaan sebesar 3̊C, 

sedangkan sistem juga dapat 

melakukan control kelembaban 

yang memiliki nilai rata-rata 

sebesar 12,7%. Lalu sistem dapat 

melakukan kontrol pH yang 

setelah penambahan larutan A 

sebanyak 10 kali nilai pH berubah 

dari 7 menjadi 5 nilainya 

9.  

 

 

Anak Agung 

Angga Dwipa, 

dkk. 

 

 

Rancang 

Bangun Sistem 

Conditioning 

Udara berbasis 

IoT pada Studi 

Kasus Tanaman 

Selada 

Hidroponik 

Sistem yang sudah dibuat 

kemudian dilakukan pengujian 

dan dikalibrasi dengan 

thermometer dan hgyrometer, 

hasilnya sistem mampu mengukur 

suhu udara, suhu air dan 

kelembaban yaitu dengan nilai 

rata-rata galat yang dihasilkan 

dibawah 5%, jadi masih berada 

pada nilai toleransi. Sistem ini 
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NO. 

 

Penulis 

Judul 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

juga di-set nilai ambang batas 

bawah dan ambang batas atas suhu 

udara dan suhu air yaitu 27-30̊C. 

Sedangkan Sedangkan nilai 

ambang batas bawah dan ambang 

batas atas kelembaban udara diset 

menjadi 64-88%. Nilai-nilai 

tersebut digunakan untuk 

mengambil keputusan 

menghidupkan atau mematikan 

aktuator yang ada pada sistem 

10.  

 

 

Moh. Saifud 

Daulah, 

dkk(2018) 

 

 

Implementasi 

Protokol MQTT 

Pada 

Monitoring 

Suhu Dan 

Ketersediaan 

Pakan Ikan Pada 

Akuarium 

Sistem akan mengirimkan data-

data dari hasil pembacaan sensor 

suhu DS18B20 dan sensor loadcell 

dengan protokol MQTT yang 

mana aplikasi android bertindak 

sebagai subscriber dan perangkat 

keras sebagai publisher. Aplikasi 

android menampilkan data-data 

tersebut dari hasil  dari pengujian 

yang sudah dilakukan didapatkan 

rata-rata dari persentase error suhu 

yaitu 21,87%.Kemudian untuk 

nilai berat rata-rata pakan keluar 

selama 5 detik sebesar 28.29 gr. 

Penjadwalan untuk buka tutup 

tempat pakan dilakukan setiap 1 

menit sekali. 

 

 


