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BAB III 

PERANCANGAN 

 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai perancangan mekanik, perancangan 

perangkat keras, dan perancangan elektronik dari sistem hidroponik.  

3.1. Perancangan Mekanik 

Perancangan mekanik terdiri dari perancangan media tanam dan perancangan 

penampungan air. 

3.1.1. Media Penanaman 

Media tanam hidroponik (33cm x 21,5cm x 35cm) digunakan 

sebagai media penanaman selada dan dirancang bertingkat menggunakan 

paralon yang disusun miring. Terdapat empat tingkat danpada setiap 

tingkatnya dan hanya menghadap pada satu sisi. Paralon dirancang dengan 

panjang ±40cm dan kemiringan ±15° dengan tujuan supaya air yang 

dialirkan dapat mengalir dari tingkat paling atas hingga tingkat paling 

bawah. Pada setiap tingkat terdapat enam buah lubang dengan jarak  

±13cm. 

Gambar 3.1. Media Tanam (Paralon). 
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3.1.2. Penampungan Air 

Penampungan air (18,5cm x 13cm x 11,5cm) digunakan untuk 

menampung air selama proses penanaman berlangsung. Penampungan air 

dirancang untuk dapat menampung air sebanyak ±24 liter air, namun 

penampungan air hanya akan di isi dengan ±12liter air sesuai dengan 

kebutuhan. Terdapat penutup pada penampungan air yang berfungsi 

supaya tidak bertambahnya air ketika hujan dan menjaga kondisi air 

supaya tetap bersih. 

a     b 

Gambar 3.2.(a)Penampungan air tampak depan.(b)Penampungan 

air tampak samping. 

 

3.2. Perancangan Perangkat Keras 

Perancangan perangkat keras terdiri dari box alat, botol nutrisi, penyemprot, 

dan pengaduk. 

3.2.1. Box Alat 

Box alat (8cm x 4,7cm x 11,8cm) berfungsi sebagai tempat 

penyimpanan perangkat elektronik yang bertujuan supaya perangkat 

elektronik yang digunakan terhindar dari air. 
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Gambar 3.3. Box alat tampak luar. 

 

Terdapat beberapa bagian pada bagian luar box alat yaitu, 

1. LED Hijau 

LED berwarna hijau merupakan sebuah indikator yang 

menunjukan berjalannya sistem secara keseluruhan. Ketika LED 

hijau menyala maka sistem sedang berjalan (aktif), dan ketika LED 

hijau tidak menyala maka sistem sedang tidak berjalan (tidak aktif). 

 

2. LED Kuning 

LED berwarna kuning merupakan sebuah indikator yang 

menunjukan bahwa air pada penampungan air telah mencapai batas 

minimal dan juga menunjukan sedang berlangsungnya proses 

pengisian air pada penampungan air. Ketika LED kuning menyala 

menunjukan bila air pada penampungan air telah mencapai batas 

minimal dan proses pengisian air sedang berlangsung hingga 

mencapai batas maksimal. Ketika LED kuning tidak menyala 

menunjukan bila air belum mecapai batas minimal sehingga proses 

pengisian air pada penampungan air tidak berlangsung. 

 

3. Saklar 

Saklar berfungsi untuk mengaktifkan dan menonaktifkan 

sistem. 

 

Terdapat beberapa perangkat elektronik yang disimpan pada bagian 

dalam box alat. 
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Gambar 3.4. Box alat tampak dalam. 

 

1. Arduino Mega 2560 

Arduino Mega 2560 berfungsi sebagai pusat pengolahan data dan 

pengendali sistem. 

 

2. Rangkaian Transistor dan Relay 

Rangkaian relay dan transistor berfungsi sebagai saklar. 

 

3. Adaptor 

Terdapat tiga buah adaptor yang berfungsi sebagai sumber tegangan DC. 

 

4. Stop Kontak 

Terdapat tiga buah stop kontak yang berfungsi sebagai sumber tegangan 

AC. 

  

  



11 
 

3.2.2. Penyemprot 

Gambar 3.5. Penyemprot. 

 

Penyemprot berfungsi untuk menyemprot lingkungan sekitar 

hidroponik yang bertujuan untuk meminimalisir penguapan dari 

penampungan air dan menjadikan suhu pada sekitar lingkungan 

hidroponik sesuai dengan suhu dimana selada dapat bertumbuh dengan 

baik. Penyemprot ini dihubungkan dengan keran air sebagai sumber air 

menggunakan selang yang dihubungkan dengan solenoid valve. 

 

3.2.3. Selang Pengisi Air 

Selang pengisi air berfungsi untuk menambah air secara otomatis 

ketika air pada penampungan air habis. Selang pengisi air ini dihubungkan 

dengan solenoid valve. 

Gambar 3.6. Selang pengisi air. 
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3.2.4. Botol Nutrisi 

Gambar 3.7. Botol nutrisi. 

 

Terdapat dua buah botol nutrisi digunakan untuk menyimpan 

nutrisi. Masing-masing botol menyimpan jenis nutrisi yang berbada yang 

dibutuhkan oleh selada. Nutrisi akan dicampurkan secara otomatis melalui 

solenoid valve yang terpasang pada botol nutrisi dan dicampurkan pada 

penampungan air ketika air habis dan telah kembali terisi.  

  

3.2.5. Pengaduk 

a   b 

Gambar 3.8.(a)Batang pengaduk.(b)Rangkaian pengaduk. 

 

Pengaduk digunakan untuk mengaduk air pada penampungan air 

ketika pencampuran nutrisi terjadi dan pengadukan air secara berkala. 

Terdapat batang pengaduk pada bagian dalam penampungan air yang 

digunakan untuk mengaduk air pada penampungan air yang dihubungkan 

dengan motor dc. Pengaduk ini ditempatkan pada bagian tengah dari 

penampungan air. 
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3.2.6. Pompa Air 

Gambar 3.9. Pompa air. 

 

Pompa air digunakan untuk memompa air pada penampungan air 

melalui sebuah selang menuju media penanaman. Pompa air yang 

digunakan adalah pompa akuarium. 

 

3.3. Perancangan Elektronik 

Perancangan elektronik terdiri dari empat bagian yaitu, arduino, sensor,  

rangkaian relay dan transistor, dan perangkat. 

Gambar 3.10. Blok diagram perancangan elektronik. 

 

Arduino berfungsi sebagai pusat yang menentukan jalannya keseluruhan 

sistem. Arduino dihubungkan dengan rangkaian relay dan transistor. Rangkaian 

relay dan transistor berfungsi sebagai saklar dan dihubungkan dengan perangkat 

untuk mengendalikan kinerja seluruh perangkat. 

3.3.1. Arduino 

Arduino adalah Modul Mikrokontroler dengan IC yang berfungsi 

sebagai pusat pengolahan data dan menentukan jalannya keseluruhan 

sistem. Arduino akan mengambil, membaca dan mengolah data dari sensor. 

Hasil pengolahan data ini akan menjadi perintah dan menentukan 

berlangsungnya keseluruhan sistem. 

Arduino Rangkaian relay 

dan transistor

Perangkat 

keras 

Sensor dan 

RTC 
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Arduino yang digunakan adalah arduino mega 2560. Arduino mega 

2560 memiliki 54 digital input/output pin yaitu 14 pin untuk output PWM, 

16 pin analog input, 4 UART ,16 MHz osilator kristal, koneksi USB, sumber 

tegangan, ICSP header, dan tombol reset. Memiliki spesifikasi kerja sebagai 

berikut [3], 

 Operating 5V  

 Rekomendasi input voltage 7-12V  

 Batas Input Voltage 6-20V  

 Digital I/O 54 pin termasuk 14 pin output pwm  

 Analog Input 16 pin 

 DC Current per I/O Pin 40 mA  

 DC Current for 3.3V Pin 50 mA  

 Flash Memory 8 KB dari 256 KB digunakan oleh bootloader  

 SRAM 8 KB  

 EEPROM 4 KB  

 Clock Speed 16 MHz  

Gambar 3.11. Arduino AtMega 2560. 

 

3.3.2. Sensor dan RTC 

Terdapat dua jenis sensor (sensor suhu DS18B20 dan sensor 

ultrasonik Hc-Sr04) dan sebuah RTC (Real Time Clock) yang digunakan.  

 

1. Sensor Suhu 

Sensor suhu berfungsi untuk mengetahui suhu lingkungan sekitar 

sistem hidroponik. Data yang diperoleh dari sensor suhu ini djadikan 

sebagai acuan pengukuran suhu untuk sistem. 
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Sensor suhu yang digunakan adalah sensor suhu DS28B20. Sensor 

suhu DS18B20 memiliki keluaran digital, dan dapat diakses dengan 

metode serial 1 wire. Sensor suhu DS18B20 memiliki tingkat akurasi 

yang cukup tinggi, yaitu 0,5°C pada rentang suhu -10°C hingga 

+85°C, sehingga banyak digunakan untuk aplikasi sistem monitoring 

suhu. Aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan sensor seringkali 

membutuhkan ADC dan beberapa pin port mikrokontroler, namun 

pada DS18B20 ini tidak dibutuhkan ADC agar dapat berkomunikasi 

dengan mikrokontroler.[4] 

Gambar 3.12. Sensor suhu DS18B20. 

 

Spesifikasi lain dari DS18B20 adalah, 

1. Memiliki kode serial 64-bit yang unik 

2. Dapat beroperasi tanpa power supply dari luar 

3. Power supply 3-5,5V, dapat diperoleh dari aliran data. 

4. Pengukuran temperatur dari -55°C hingga +125°C. 

5. Resolusi ADC 9-bit. 

6. Waktu konversi maksimum 250 ms. 

 

2. Sensor Ultrasonik 

Sensor ultrasonik berfungsi untuk mengukur ketinggian level 

air pada penampungan air. Data hasil pengukuran dari sensor 

ultrasonik dijadikan sebagai acuan pengukuran ketinggian level air 

untuk sistem. 
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Sensor ultrasonik yang digunakan adalah sensor ultrasonik 

Hc-Sr04. 

Gambar 3.13. Sensor ultrasonik HC-SR04. 

 

HC-SR04 memiliki 2 komponen utama sebagai penyusunnya 

yaitu ultrasonic transmitter dan ultrasonic receiver. Fungsi dari 

ultrasonic transmitter adalah memancarkan gelombang ultrasonik 

dengan frekuensi 40 KHz kemudian ultrasonic receiver menangkap 

hasil pantulan gelombang ultrasonik yang mengenai suatu objek. 

Waktu tempuh gelombang ultrasonik dari pemancar hingga sampai ke 

penerima sebanding dengan 2 kali jarak antara sensor dan bidang 

pantul. 

Prinsip pengukuran jarak menggunakan sensor ultrasonik HC-

SR04 adalah, ketika pulsa trigger diberikan pada sensor, transmitter 

akan mulai memancarkan gelombang ultrasonik, pada saat yang sama 

sensor akan menghasilkan output TTL transisi naik menandakan 

sensor mulai menghitung waktu pengukuran, setelah receiver 

menerima pantulan yang dihasilkan oleh suatu objek maka 

pengukuran waktu akan dihentikan dengan menghasilkan output TTL 

transisi turun.  

Pemilihan HC-SR04 sebagai sensor jarak yang akan digunakan 

pada penelitian ini karena memiliki fitur sebagai berikut; kinerja yang 

stabil, pengukuran jarak yang akurat dengan ketelitian 0,3 cm, 

pengukuran maksimum dapat mencapai 4 meter dengan jarak 

minimum 2 cm, ukuran yang ringkas dan dapat beroperasi pada level 

tegangan TTL[5]. 
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3. RTC (Real Time Clock) 

Real Time Clock berfungsi sebagai acuan waktu yang 

digunakan untuk sistem. 

Real Time Clock merupakan chip dengan konsumsi daya 

rendah. Chip tersebut mempunyai kode binary (BCD), jam/kalender, 

56 byte NV SRAM dan komunikasi antarmuka menggunakan serial 

two wire. RTC menyediakan data dalam bentuk detik, menit, jam, 

hari, tanggal, bulan, tahun dan informasi yang dapat diprogram [6]. 

 

3.3.3. Rangkaian Relay dan Transistor 

Rangkaian yang digunakan adalah rangkaian relay dan transistor. 

Rangkaian dibuat dengan menggunakan software eagle. 

Gambar 3.14. Rangkaian relay dan transistor. 

 

Transistor berfungsi sebagai saklar yang dihubungkan dengan relay. 

Transistor mendapatkan sumber tegangan masukkan dari tegangan keluaran 

arduino yang kemudian mengalirkan tegangan keluaran dari sumber 

tegangan yang dihubungkan pada transistir yang dijadikan tegangan 

masukkan untuk relay. Ketika transistor mengalirkan tegangan keluaran 

maka akan memicu salah satu kaki relay yang pada mulanya berada pada 

posisi NC (normally close) akan berpindah menjadi posisi NO (normally 

open), namun ketika transistor tidak mengalirkan tegangan keluaran maka 

salah satu kaki relay akan tetap berada pada posisi NC( normally close). 
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Ya 

Tidak

 

3.3.4. Perangkat 

Terdapat enam buah perangkat yang terhubung, pompa air, 

pengaduk, penyemprot, dua buah botol nutrisi, pengisi air. 

 

Percancangan elektronik secara keseluruhan menjadi sebuah sistem utama 

dalam sistem hidroponik. Sistem ini akan berjalan sesuai dengan algoritma sistem 

berikut. 

  

Mengambil nilai dari 
sensor ultrasonik pada 

penampungan air 

LED menyala Apakah air pada 
batas minimal ?

Mulai 

Inisialisasi Sistem 

Pengisian air 

Apakah air pada 
batas maksimal ?

Pencampuran dan 

pengadukan nutrisi 

A 
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Mengambil nilai 
dari sensor 
DS18B20 

Apakah Suhu 
≥25 oC ? 

Penyemprotan 

A 

Mengambil 
nilai dari Real 
Time Clock 

Apakah 
sudah dua 

hari ?

Selesai 

Pengadukan 

Apakah sudah 
jam 10 ?  
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Penjelasan 

Sistem ini diawali dengan inisialisasi sistem yang kemudian dilakukannya 

proses pembacaan ketinggian level air pada penampungan air dengan sensor 

ultrasonik (HC-SR04). Ketika air pada penampungan air mencapai batas minimal 

(16cm dari sensor ultrasonik) maka lampu LED akan menyala dan air akan 

ditambahkan secara otomatis hingga batas maksimal (10cm dari sensor ultrasonik). 

Setelah proses pengisian air telah mencapai pada batas maksimal (10cm dari sensor 

ultrasonik) maka akan dilakukan proses pencampuran dan pengadukan nutrisi. 

Proses pencampuran nutrisi dilakukan dengan mencampurkan nutrisi dari botol 

nutrisi dengan air pada penampungan air. Namun ketika air tidak berada pada batas 

minimal (16cm dari sensor ultrasonik) maka proses akan dilanjutkan pada 

pembacaan dan pengambilan nilai suhu pada sensor suhu (DS18B20). Pada saat 

suhu lebih dari 25°C, akan dilakukan proses penyemprotan. Ketika suhu lebih besar 

dari sama dengan 26°C dan kurang dari sama dengan 28°C, akan dilakukan proses 

penyemprotan selama 15 detik. Ketika suhu lebih besar dari sama dengan 29°C dan 

kurang dari sama dengan 31°C, akan dilakukan proses penyemprotan selama 30 

detik. Kemudian bila suhu lebih besar dari sama dengan 32°C dan kurang dari sama 

dengan 34°C, maka akan dilakukan proses penyemprotan selama 45 detik dan 

apabila suhu lebih dari sama dengan 35°C maka akan dilakukan proses 

penyemprotan selama 60 detik. Namun apabila suhu tidak lebih dari 25°C, maka 

akan dilanjutkan dengan proses pembacaan dan pengambilan nilai waktu dari real 

time clock untuk dilakukannya proses pengadukan pada penampungan air. 

Pengadukan dilakukan dua hari sekali yang bertujuan supaya nutrisi yang telah 

dicampur tidak mengendap. 

 

 


