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BAB III 

PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI ALAT 

3.1 Diagram Alir Penelitian 

Diagram alir pada penelitian ini memiliki beberapa tahap demi tahap, hal tersebut 

dapat dilihat melalui diagram alir yang terdapar pada Gambar 3.1.  

Pengumpulan Data

Studi Literatur

Mulai

Perancangan Sistem

Implementasi Sistem

Berhasil?Uji Coba Sistem

Tidak

Analisa dan Penulisan LaporanSelesai

Ya

 

Gambar 3.1 Diagram alur penelitian 

Berdasarkan pada gambar diatas, penelitian ini memeliki beberapa tahap dimulai 

dari: 

 Studi literature review yang diambil dari beberapa jurnal-jurnal penelitian 

yang stelah selesai dilakukan dan berkaitan dengan penelitian ini. 

 Pengumpulan data-data yang dibutuhkan untuk mengembangkan sistem 

yang akan dibuat pada penelitian ini. 

 Perancangan sistem yang akan dibuat pada penelitian ini. 

 Implementasi sistem yang sudah dirancang sebelumnya. 
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 Uji coba sistem yang telah dibuat, setelah berhasil maka akan dilanjutkan 

ke tahap analisa tetapi jika uji coba sistem belum berhasil akan balik ke 

tahap perancangan sistem. 

 Setelah melakukan uji coba sistem melakukan analisa dan penulisan 

laporan dan selesai. 

3.2 Deskripsi Umum 

Area Hidroponik
Alat Controlling dan 

Monitoring
Web server

Aplikasi MobilePetani Hidroponik

 

Gambar 3.2 Diagram blok sistem secara keseluruhan 

Sistem yang akan dibuat pada penelitan seperti pada gambar 3.2, sistem ini terdiri 

dari perangkat keras(alat yang mempunyai sensor-sensor dan actuator),web server 

dan perangkat lunak(mobile apps).Alat ini memiliki beberapa sensor yang 

digunakan untuk mengambil data-data dari area pekarangan hidroponik. 

Kemudian data-data yang sudah didapatkan akan diproses apakah kondisi tersebut 

bagus atau tidak untuk tanaman hidroponik sesuai parameter yang sudah 

didefinisikan dalam rancangan sistem. Setelah itu data-data tersebut akan dikirim 

ke aplikasi mobile user melalui web server. Kemudian data-data tersebut  akan 

muncul di aplikasi mobile user sehingga user(petani hidroponik) dapat melakukan 

monitoring keadaan pekarangan hidroponik secara realtime serta data-data 

tersebut dapat membantu user/ pemilik pekarangan hidroponik untuk melakukan 

controlling pada pekarangannya. 

3.3 Metode Penelitian 

3.3.1 Analisis Persoalan 

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan pada pendahuluan maka 

dibutuhkan sistem yang dapat membantu petani hidroponik dalam melakukan 

monitoring dan controlling lahan pertaniannya dengan jarak jauh, mengetahui 
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secara realtime kondisi suhu udara, kelembaban, kondisi pH air dan nilai larutan 

nutrisi pada lahan pertanian hidroponik, sehingga dapat memudahkan pekerjaan 

para petani serta diharapkan sistem ini dapat membuat perkembangan tanaman 

selada lebih baik. 

3.3.2 Analisis Solusi 

Berdasarkan analisis persoalan yang telah dijelaskan, maka pada penelitian ini 

dirancang sebuah sistem yang mampu mengatasi permasalahan-permasalahan 

tersebut.Sistem ini memiliki 3 komponen utama yaitu dari sisi perangkat keras, 

web server(firebase) dan perangkat lunak(mobile apps). Sistem ini dapat 

memberikan informasi berupa kondisi suhu udara, kelembaban udara, kondisi pH 

air dan nilai larutan nutrisi secara realtime yang didapat dari sensor-sensor yang 

terkoneksi pada perangkat keras kemudian diteruskan ke web server data-data 

tersebut. Lalu akan ditampilkan secara realtime pada mobile apps yang sudah 

terkoneksi dengan web server, sehingga petani hidroponik dapat melakukan 

monitoring pertaniannya. Dan data-data tersebut membantu petani dalam 

mengontrol kondisi pH air, suhu udara, serta nilai larutan nutrisi pada lahan 

pertanian hidroponiknya dengan bantuan-bantuan aktuator yang terkoneksi pada 

perangkat ini. 

3.4 Rancangan Sistem 

Pada penelitian ini terdapat beberapa tahap perancangan sistem.Dimulai dari 

perancangan perangkat lunak(mobile apps), rancangan perangkat keras(hardware) 

lalu rancangan alur kerja sistem yang akan dibangun. Serta terdapat beberapa 

parameter yang akan dipakai dalam penelitian ini.Beberapa parameter suhu udara, 

kelembeban, pH air dan larutan nutrisi seperti pada table 3.1.  

Tabel 3.1 Parameter dalam Sistem 

Parameter Kondisi 

Suhu Udara 24-28̊C 

Kelembaban Udara 70-95% 

pH Air 6-7 

Larutan Nutrisi 700-950PPM 
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3.4.1 Spesifikasi kebutuhan sistem 

Kebutuhan yang diperlukan untuk membangun sistem ini dapat dilihat pada table 

3.2 dan table 3.3: 

1. Kebutuhan Perangkat Lunak 

Tabel 3.2 Kebutuhan Perangkat Lunak 

 

Arduino IDE 

 

Arduino IDE digunakan untuk melakukan 

pemrograman pada mikrokontroller dan 

hardware dengan bahasa pemrograman 

bahasa C. 

 

Android Studio 

 

Android Studio digunakan untuk melakukan 

pemrograman aplikasi mobile yang 

berfungsi sebagai interface 

pengguna(petani) dengan bahasa 

pemrograman bahasa java. 

 

Firebase 

 

Firebase digunakan sebagai realtime 

database yang menyimpan data-data serta 

jalur pertukaran data-data dari 

mikrokontroller dan aplikasi mobile. 

 

2. Kebutuhan Perangkat Keras 

 Tabel 3.3 Kebutuhan Perangkat Keras 

 

NodeMCU esp8266 

 

NodeMCU memiliki fungsi untuk 

mengontrol sensor, actuator dan tempat 

menyimpan program perangkat keras. 

 

Sensor DHT11  

 

Sensor DHT11 berfungsi sebagai sensor 

yang mendeteksi suhu udara dan 

kelembaban udara diarea sekitar 

hidroponik. 

 

Sensor pH Air (PH4502C) 

Sensor pH Air(PH4502C) berfungsi 

sebagai sensor yang mendeteksi pH air di 



30 

 

 

 

 aliran hidroponik. 

 

Sensor TDS Meter Larutan 

Nutrisi 

Sensor TDS meter larutan berfungsi 

sebagai sensor yang membaca nilai 

kandungan larutan nutrisi yang terkandung 

dalam aliran pekarangan hidroponik. 

Kipas(Fan) 

 

Kipas atau fan adalah actuator yang 

berfungsi untuk memberikan udara dingin 

disekitar area hidroponik. 

Pompa Pompa adalah actuator yang berfungsi 

untuk melakukan sirkulasi air. 

Relay Relay adalah komponen pada perangkat 

keras yang digunakan sebagai saklar 

digital pada mikrokontroller. 

 

3. Usecase Diagram 

Rancangan sistem ini visualisasikan dengan diagram usecase. Diagram ini 

menjelaskan interksi antara pengguna terhadap sistem yang digunakan. 
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Petani Hidroponik

Memonitor nilai 
kandungan 

nutrisi

Memonitor nilai 
pH air

Memonitor 
nilai suhu 

udara

Dapat 
menghidupka
n pompa pH 

asam

Dapat 
menghidupka

n pompa 
larutan nutrisi

Dapat 
menghidupka
n pompa pH 

basa

Dapat 
menghidupkan 

kipas

Memonitor 
nilai 

kelembaba
n udara

 

Gambar 3.3 Use case diagram sistem 

Berdasarkan Gambar 3.3, sistem yang dibuat pada penelitian ini memiliki 8 

fungsionalitas, yaitu: 

 Dapat melakukan monitor kandungan larutan nutrisi melalui aplikasi 

android. 

 Dapat melakukan monitor pH air melalui aplikasi android. 

 Dapat melakukan monitor kandungan suhu udara melalui aplikasi android. 

 Dapat melakukan monitor kelembaban udara melalui aplikasi android. 

 Dapat melakukan control pompa pH asam melalui aplikasi android. 

 Dapat melakukan control kandungan larutan nutrisi melalui aplikasi 

android. 

 Dapat melakukan control pompa pH basa melalui aplikasi android. 

 Dapat melakukan control kipas melalui aplikasi android. 
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4. Activity Diagram 

Activity Diagram adalah diagram yang berfungsi menggambarkan interaksi yang 

terdapat pada sistem yang akan dibangun pada penelitian ini. Beberapa activity 

diagram pada sistem ini dapat dilihat pada gambar 3.4 sampai gambar 3.11 

dibawah ini. 

Memonitor nilai kelembaban udara

Aplikasi android Web server Perangkat kerasPetani Hidroponik

P
h

as
e

Sensor membaca nilai 
kelembaban udara

Mengirim data ke web 
server

Berhasil?

Menerima data nilai 
kelembaban udara

ya
Mengambil data 

kelembaban udara dan 
menampilkan

Tidak

Melakukan monitor 
kelembaban udara

 

Gambar 3.4 Activity diagram memonitor nilai kelembaban udara 

Berdasarkan gambar 3.4, sensor dht11 yang terdapat pada perangkat keras 

berfungsi membaca nilai kelembaban udara. Kemudian perangkat keras akan 

mengirimkan data nilai kelembaban udara ke web server, jika pengiriman data 

tidak berhasil perangkat keras akan mengirimkan ulang data, jika pengiriman data 

berhasil web server akan menerima data nilai kelembaban udara. Lalu aplikasi 

android akan melakukan get data nilai kelembaban udara dan menampilkannya 

pada tampilan utama. Kemudian petani hidroponik melakukan monitor nilai 

kelembaban yang telah ditampilkan. 
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Memonitor nilai Larutan nutrisi

Aplikasi android Web server Perangkat kerasPetani Hidroponik
P

h
as

e

Sensor membaca nilai 
kandungan larutan nutrisi

Mengirim data ke web 
server

Berhasil?

Menerima data nilai 
kandungan larutan nutrisi 

ya
Mengambil data kandungan 

larutan nutrisi dan 
menampilkan

Tidak

Melakukan monitor 
kandungan larutan nutrisi 

 
Gambar 3.5 Activity diagram memonitor nilai larutan nutrisi 

Berdasarkan gambar 3.5, sensor tds meter melakukan pembacaan nilai kandungan 

larutan nutrisi. Kemudian perangkat keras akan mengirimkan data nilai 

kandungan larutan nutrisi ke web server, jika pengiriman data tidak berhasil 

perangkat keras akan mengirimkan ulang data, jika pengiriman data berhasil web 

server akan menerima data nilai kandungan larutan nutrisi. Lalu aplikasi android 

akan melakukan get data nilai kandungan larutan nutrisi dan menampilkannya 

pada tampilan utama. Kemudian petani hidroponik melakukan monitor nilai 

kandungan larutan nutrisi yang telah ditampilkan. 
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Memonitor nilai suhu udara

Aplikasi android Web server Perangkat kerasPetani Hidroponik
P

h
as

e

Sensor membaca nilai 
suhu udara

Mengirim data ke web 
server

Berhasil?

Menerima data nilai suhu udara 

ya
Mengambil data suhu udara 

dan menampilkan

Tidak

Melakukan monitor suhu 
udara 

 
Gambar 3.6 Activity diagram memonitor nilai suhu udara 

Berdasarkan gambar 3.6, sensor dht11 melakukan pembacaan nilai suhu udara. 

Kemudian perangkat keras akan mengirimkan data nilai kandungan suhu udara ke 

web server, jika pengiriman data tidak berhasil maka perangkat keras akan 

mengirimkan ulang data, jika pengiriman data berhasil maka web server akan 

menerima data nilai suhu udara. Lalu aplikasi android akan melakukan get data 

nilai suhu udara dan menampilkannya pada tampilan utama. Kemudian petani 

hidroponik melakukan monitor nilai suhu udara yang telah ditampilkan. 
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Memonitor nilai pH air

Aplikasi android Web server Perangkat kerasPetani Hidroponik
P

h
as

e

Sensor membaca nilai pH 
air

Mengirim data ke web 
server

Berhasil?

Menerima data nilai pH air 

ya
Mengambil data pH air dan 

menampilkan

Tidak

Melakukan monitor pH air 

 
Gambar 3.7 Activity diagram memonitor nilai pH air 

Berdasarkan gambar 3.7, sensor pH air(PH4502C) melakukan pembacaan nilai  

pH air.Kemudian perangkat keras akan mengirimkan data nilai pH air ke web 

server, jika pengiriman data tidak berhasil maka perangkat keras akan 

mengirimkan ulang data, jika pengiriman data berhasil maka web server akan 

menerima data nilai pH air. Lalu aplikasi android akan melakukan get data nilai 

pH air dan menampilkannya pada tampilan utama. Kemudian petani hidroponik 

melakukan monitor nilai pH air yang telah ditampilkan. 
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Menghidupkan pompa pH basa

Aplikasi androidPetani Hidroponik(user) Web server Perangkat keras
P

ha
se

Membuka Aplikasi Mobile

Menampilkan data pH air 

pH air<6

Menghidupkan switch button 
pompa pH basa

Mengirim data boolean

Menerima data boolean

Mengambil data boolean

Menampilkan Toast “Pompa 
pH basa dihiduppkan

 

Gambar 3.8 Activity diagram menghidupkan pompa pH basa 

Berdasarkan gambar 3.8, petani hidroponik membuka aplikasi mobile kemudian 

melakukan pengecekan nilai pH air yang ditampilkan, jika kondisi pH air berada 

dibawah 6. Maka petani hidroponik akan menghidupkan pompa basa melalui 

switch button pompa basa pada aplikasi android yang akan mentrigger perangkat 

keras untuk menghidupkan aktuator pompa basa. 

Menghidupkan pompa pH asam

Aplikasi androidPetani Hidroponik(user) Web server Perangkat keras

P
h

as
e

Membuka Aplikasi Mobile

Menampilkan data pH air 

pH air>7

Menghidupkan switch button 
pompa pHasam

Mengirim data boolean

Menerima data boolean

Mengambil data boolean

Menampilkan Toast “Pompa 
pH asam dihiduppkan

 

Gambar 3.9 Activity diagram menghidupkan pompa pH asam 
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Berdasarkan gambar 3.9, petani hidroponik membuka aplikasi mobile kemudian 

melakukan pengecekan nilai pH air yang ditampilkan, jika kondisi pH air berada 

diatas 7. Maka petani hidroponik akan menghidupkan pompa basa melalui switch 

button pompa asam pada aplikasi android yang akan mentrigger perangkat keras 

untuk menghidupkan aktuator pompa asam. 

Menghidupkan pompa larutan nutrisi

Aplikasi androidPetani Hidroponik(user) Web server Perangkat keras

P
ha

se

Membuka Aplikasi Mobile

Menampilkan data larutan 
nutrisi 

Kandungan 
nutrisi<700

Menghidupkan switch button 
pompa larutan nutrisi

Mengirim data boolean

Menerima data boolean

Mengambil data boolean

Menampilkan Toast “Pompa 
Larutan Nutrisi Dihidupkan”

 

Gambar 3.10 Activity diagram menghidupkan pompa larutan nutrisi 

Berdasarkan gambar 3.10, petani hidroponik membuka aplikasi mobile kemudian 

melakukan pengecekan nilai kandungan larutan nutrisi yang ditampilkan, jika 

kondisi kandungan nutrisi berada dibawah 700 PPM. Maka petani hidroponik 

akan menghidupkan pompa larutan nutrisi melalui switch button larutan nutrisi  

pada aplikasi android yang akan mentrigger perangkat keras untuk menghidupkan 

aktuator larutan nutrisi. 
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Menghidupkan kipas 

Aplikasi androidPetani Hidroponik(user) Web server Perangkat keras
P

h
as

e

Membuka Aplikasi Mobile

Menampilkan data suhu udara 

Suhu udara
>28

Menghidupkan switch button 
kipas

Mengirim data boolean

Menerima data boolean

Mengambil data boolean

Menampilkan Toast “kipas 
dihdupkan”

 
Gambar 3.11 Activity diagram menghidupkan kipas 

Berdasarkan pada gambar 3.11, petani hidroponik membuka aplikasi mobile 

kemudian melakukan pengecekan nilai suhu udara yang ditampilkan, jika kondisi 

suhu berada diatas 28̊C. Maka petani hidroponik akan menghidupkan kipas 

melalui switch button kipas yang terdapat pada aplikasi android yang akan 

mentrigger perangkat keras untuk menghidupkan actuator kipas. 
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3.4.2 Skematik diagram 

 

Menerima
Data 

boolean

Mengirim data
 suhu dan kelembaban

Mengirim data 
nilai larutan nutrisi

DHT11

Sensor TDS Meter

PH-4502C

Mengirim data pH air

Mengirim 
Data-data sensor

Menerima data
 boolean

Web Server

NodeMCU ESP8266
Relay

Menggerakan

Menggerakan

Menggerakan

Menggerakan

Menerima data
sensor

Mengirim data
boolean

Android

Pompa

Kipas

 

Gambar 3.12 Skematik diagram sistem 

Pada gambar 3.12, diatas jelaskan skematik diagram sistem ini, aplikasi mobile 

digunakan untuk melakukan controlling dan monitoring data-data sensor serta 

kondisi aktuator yang terintergritas dengan mikrokontroller NodeMCU esp8266 

sebagai inti perangkat keras dari sistem pada penelitian ini. Sedangkan web server 

firebase berfungsi untuk menyimpan data-data serta jalur pertukaran data atau 

penghubung antara mikrokontroller dengan aplikasi mobile dari petani 

hidroponik. 

3.4.3 Flowchart 

Flowchart berfungsi untuk menggambarkan atau menjelaskan proses-proses dalam 

sebuah sistem yang mudah dipahami dan dilihat berdasarkan dari urutan langkah 

dari suatu proses ke proses lainnya. 
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Mulai

Menghubungkan Ke WiFI

Terhubung ke 
WiFi?

TIdak

Menghubungkan ke web 
server(Firebase)

ya

Terhubung ke 
web server?

Membaca Data-data 
sensor

ya

Mengirim data-data 
sensor ke web server

Berhasil?

TIdak

Selesai

Ya

TIdak

 

Gambar 3.13 Diagram alir pada perangkat keras sistem 

Pada gambar 3.13, dijelaskan proses awal mikrokontroller menghubungkan ke 

jaringan internet(WiFi), setelah mikrokontroller terhubung dengan WiFi, 

mikrokontroller akan menyambungkan ke web server firebase, setelah 

mikrokontroller berhasil terhubung dengan web server, mikrokontroller akan 

menerima data-data sensor dan kemudian akan data-data sensor dikirimkan 

langsung ke web server jika sudah berhasil proses pengiriman data dari 

mikrokontroller ke web server selesai.  
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Mulai

Berhasil?

ya

Menngambil Data-Data sensor 
dari webserver

Menampilkan Data-Data sensor 
dari webserver pada tampilan 

monitoring aplikasi

Tidak

Selesai

 

Gambar 3.14 Diagram alir perangkat lunak sistem 

Berdasarkan pada gambar 3.14, merupakan diagram alir dari perangkat lunak 

sistem, aplikasi mobile dijalankan kemudian akan menampilkan data-data sensor 

yang tersimpan dalam realtime database web server(firebase). Kemudian data-

data tersebut akan ditampilkan pada tampilan utama aplikasi mobile yang akan 

membantu petani hidroponik tanaman selada untuk melakukan control kondisi 

nilai kandungan nutrisi, pH air , suhu udara dan kelembaban. 

3.5 Rancangan pengujian 

Pengujian dilakukan  untuk mengetahui apakah sistem yang dibuat pada penelitian 

ini, layak atau tidak untuk diaplikasikan langsung pada area pertanian hidroponik. 

Beberapa hal pengujian yang dilakukan pada sistem ini meliputi pengujian 

fungsionalitas dan akurasi hasil pengukuran. 

3.5.1 Pengujian fungsionalitas 

Pengujian fungsionalitas dilakukan untuk melakukan evaluasi dan mengetahui 

fungsi-fungsi pada sistem dapat berjalan dengan baik. Pengujian ini dilakukan 

dengan menggunakan seluruh komponen dari sistem pada penelitian ini yaitu 
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perangkat keras sistem, web server dan mobile.Untuk rumus perhitungan 

fungsionalitas yaitu dapat dihitung dengan persamaan 3.1 berikut: 

                     𝑋 = (1 −
𝑎

𝑏 
)  x 100%                        (3.1)       

Rumus perhitungan fungsionalitas 

X = fungsionalitas sistem 

a = jumlah seluruh fungsi tidak valid pada sistem 

b = jumlah seluruh fungsi sistem 

Skenario pengujian dapat dilihat pada table 3.4 dibawah ini. 

Tabel 3.4 Metode Skenario Pengujian Sistem 

No. Fungsi Skema Pengujian Hasil 

1 Memonitor nilai 

suhu udara pada 

lingkungan 

pertanian 

hidroponik. 

Perangkat keras 

mengirim data hasil 

pengukuran ke web 

server, lalu aplikasi 

android akan 

mengambilkan data dari 

web server tersebut. 

Pengujian akan 

dilakuakan sebanyak 3 

kali dengan delay 1 

menit. 

Menampilkan suhu 

udara pada aplikasi 

mobile petani 

hidroponik. 

2 Memonitor nilai 

kelembeban udara 

pada lingkungan 

pertanian 

hidroponik. 

Perangkat keras 

mengirim data hasil 

pengukuran ke web 

server, lalu aplikasi 

android akan 

mengambilkan data dari 

web server tersebut. 

Pengujian akan 

Menampilkan 

kelembaban udara 

pada aplikasi mobile 

petani hidroponik. 
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dilakuakan sebanyak 5 

kali dengan delay 1 

menit. 

3 Memonitor nilai 

pH air pada 

lingkungan 

pertanian 

hidroponik. 

Perangkat keras 

mengirim data hasil 

pengukuran ke web 

server, lalu aplikasi 

android akan 

mengambilkan data dari 

web server tersebut. 

Pengujian akan 

dilakuakan sebanyak 5 

kali dengan delay 1 

menit. 

Menampilkan nilai 

pH air pada aplikasi 

mobile petani 

hidroponik. 

4 Memonitor nilai 

kandungan larutan 

nutrisi pada 

lingkungan 

pertanian 

hidroponik. 

Perangkat keras 

mengirim data hasil 

pengukuran ke web 

server, lalu aplikasi 

android akan 

mengambilkan data dari 

web server tersebut. 

Pengujian akan 

dilakuakan sebanyak 3 

kali dengan delay 1 

menit. 

Menampilkan nilai 

kandungan larutan 

nutrisi pada aplikasi 

mobile petani 

hidroponik. 

5 Mengontrol pompa 

pH basa melalui 

aplikasi android. 

Pengujian dilakukan 6 kali 

dengan delay maksimal 

selama 10 detik. 

Pompa pH basa akan 

hidup ketika relay on 

dan mematikan ketika 

relay off 

6 Mengontrol pompa 

pH asam melalui 

aplikasi android. 

Pengujian dilakukan 6 kali 

dengan delay maksimal 

selama 10 detik. 

Pompa pH asam akan 

hidup ketika relay on 

dan mematikan ketika 
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relay off 

7 Mengontrol pompa 

larutan nutrisi 

melalui aplikasi 

android. 

Pengujian dilakukan 6 kali 

dengan delay maksimal 

selama 10 detik. 

Pompa larutan nutrisi 

akan hidup ketika 

relay on dan 

mematikan ketika 

relay off 

8 Mengontrol kipas 

melalui aplikasi 

android. 

Pengujian dilakukan 6 kali 

dengan delay maksimal 

selama 10 detik. 

Kipas akan hidup 

ketika relay on dan 

mematikan ketika 

relay off 

  

3.5.1 Pengujian akurasi hasil pengukuran 

Pengujian akurasi hasil pengukuran ini bertujuan untuk mengetahui selisih atau 

perbedaan dari pengukuran yang dilakukan oleh sensor-sensor pada sistem 

penelitian ini dengan dikalibrasikan dengan alat ukur yang sudah  pabrikasi 

semakin kecil selisih dan persen error hasil pengukuran sensor dengan alat ukur 

yang sudah pabrikasi berarti semakin baik hasil pengukurannya. Pada pengujian 

kali ini akan diambil data-data dari sensor-sensor sebanyak 10 kali dengan durasi 

waktu sekitar 2  jam. Selisih pengukuran dan persen error dapat dihitung dengan 

persamaan pada 3.2 berikut: 

            Selisih pengukuran = | Nilai pembacaan sensor − nilai alat pabrikasi |             (3.2) 

               𝑝𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 =
| Nilai pembacaan sensor−nilai alat pabrikasi | 

nilai alat pabrikasi
 X 100%                 (3.3) 

Pengujian ini dilakukan secara langsung dalam area prototype pertanian 

hidroponik yang sudah dibuat. 

 

 

 


