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BAB IV 

PENGUJIAN DAN ANALISIS 

 

 Pada bab IV ini akan dijelaskan mengenai pengujian alat serta hasil dari 

pengujian. Pengujian dilakukan untuk mengetahui keberhasilan alat memenuhi setiap 

spesifikasi yang telah diajukan. 

 

4.1. Pengujian Sensor Ultrasonik (Hc-Sr04) 

Pengujian dilakukan untuk mengetahui keakuratan dari sensor ultrasonik hc-

sr04. Pengujian dilakukan dengan membandingkan sensor ultrasonik (Hc-Sr04) 

dengan mistar yang memiliki skala baca 0,1cm dan dengan menyamakan skala baca 

dari sensor ultrasonik hc-sr04 dengan mistar. 

 

Tabel 4.1.Tabel perbandingan Hc-Sr04 dengan mistar. 

Mistar (cm) 
Hc-Sr04 

Pengujian 1 (cm) Pengujian 2 (cm) Pengujian 3 (cm) 

2,0 2,6 2,6 2,6 

3,0 3,5 3,5 3,4 

4,0 4,6 4,6 4,5 

5,0 5,5 5,4 5,5 

6,0 6,5 6,3 6,5 

7,0 7,3 7,3 7,2 

8,0 8,2 8,3 8,3 

9,0 9,3 9,4 9,3 

10,0 10,3 10,2 10,3 

11,0 11,3 11,4 11,3 

12,0 12,2 12,1 12,3 

13,0 13,2 13,1 13,2 

14,0 14,3 14,2 14,1 

15,0 15,2 15,2 15,3 

16,0 16,1 16,2 16,1 

17,0 17,2 17,1 17,2 
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Pengujian dilakukan sebanyak tiga kali dan hasil pengujian dapat dilihat pada 

Tabel 4.1. Pengujian dilakukan dengan pengukuran beberapa jarak yang telah 

ditentukan dengan mistar sebagai jarak acuan pada setiap percobaan. Dari tiga kali 

hasil pengujian perbedaan pengukuran jarak dengan paling besar adalah 0,6cm. 

Pada pengujian 1 dan pengujian 2 perbedaan pengukuran paling besar terdapat pada 

pengukuran pada jarak 2cm dan 4cm. Sedangkan pada pengujian 3 perbedaan 

pengukuran paling besar terdapat pada pengukuran pada jarak 2cm. Berikut 

merupakan grafik hasil pengujian. 
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Gambar 4.1. Grafik perbandingan sensor ultrasonik hc-sr04 terhadap 

mistar. 



24 
 

Gambar 4.1 merupakan grafik hasil pengujian berdasarkan Tabel 4.1. Dapat 

dilihat pada Gambar 4.1, hasil perbandingan pengukuran sensor ultrasonik memiliki 

perbedaan pengukuran paling besar 0,6cm terhadap mistar dan jarak minimal yang 

dapat diukur oleh sensor ultrasonik hc-sr04 adalah 2cm. Dapat dilihat pula pada 

Gambar 4.1 grafik yang didapat dari hasil pengujian merupakan grafik yang linier. 

 

4.2. Pengujian Sensor Suhu (DS18B20) 

Pengujian dilakukan untuk mengetahui keakuratan dari sensor suhu DS18B20 

dengan membandingkan pengukuran sensor suhu DS18B20 dengan termometer 

raksa untuk ruang. Termometer raksa untuk ruang memiliki skala baca 1°C. 

Pengujian dilakukan dengan menyamakan skala baca sensor suhu DS18B20 dengan 

termometer raksa.  
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Tabel 4.2. Tabel perbandingan termometer raksa dengan DS18B20. 

Termometer Raksa 

(°C) 

DS18B20 

Rata-rata (°C) Pengujian 1 

(°C) 

Pengujian 2 

(°C) 

Pengujian 3 

(°C) 

23 23 23 23 23 

24 24 24 24 24 

25 25 25 25 25 

26 25 26 26 26 

27 27 27 27 27 

28 28 28 28 28 

29 28 28 28 28 

30 29 30 30 30 

31 31 31 30 31 

32 32 32 31 32 

33 33 33 32 33 

34 34 34 33 34 

35 35 35 34 35 

36 35 36 35 35 

37 36 38 36 37 

38 38 38 37 38 

 

Pengujian dilakukan sebanyak tiga kali dan hasil pengujian dapat dilihat pada 

Tabel 4.2. Pengujian dilakukan dengan mengukur suhu dengan beberapa titik suhu 

yang telah ditentukan dengan termometer raksa sebagai acuan pada setiap 

percobaan. Dari pengujian 1, pengujian 2 dan pengujian 3 pada setiap titik suhu 

yang telah ditentukan dan diukur dapat dilihat terdapat perbedaan pengukuran 

paling besar sebesar 1°C. Berikut merpukan grafik hasil pengujian.  
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Gambar 4. 2. Grafik perbandingan DS18B20 terhadap termometer raksa. 
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Grafik 4.3. Grafik perbandingan rata-rata hasil pengujian DS18B20 

terhadap termometer raksa. 
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Gambar 4.2 dan Gambar 4.3 merupakan grafik hasil pengujian berdasarkan 

Tabel 4.2. Gambar 4.2 merupakan grafik perbandingan sensor suhu DS18B20 

terhadap termometer raksa pada tiap pengujian. Gambar 4.2 terlihat tidak linier 

pada beberapa titik pengukuran suhu. Kemungkinan hal ini disebabkan oleh 

penyamaan skala baca kedua alat ukur suhu dengan dilakukannya pembulatan 

kebawah. Sedangkan Gambar 4.3 merupakan grafik perbandingan sensor suhu 

DS18B20 dengan termometer raksa untuk rata-rata dari tiga kali pengujian. Grafik 

terlihat linier meskipun dengan skala baca yang disamakan pada kedua alat ukur 

suhu. 

 

4.3. Pengujian Penanaman 

Pengujian dilakukan untuk mengetahui bila sistem yang dirancang dapat 

diaplikasikan pada tanaman selada. Hasil yang didapat ditunjukkan oleh gambar 

berikut. 

a      b 

c      d 

Gambar 4.4. Beberapa contoh gambar pertumbuhan tanaman selama 30 hari. 

(a)Gambar pertumbuhan tanaman pada hari ke-1. (b)Gambar pertumbuhan 

tanaman pada hari ke-10. (c)Gambar pertumbuhan tanaman pada hari ke-20. 

(d)Gambar pertumbuhan tanaman pada hari ke-30. 

 

Dari Gambar 4.4 dapat kita lihat bahwa sistem hidroponik dapat 

diaplikasikan untuk tanaman selada. Penanaman menggunakan media tanam 
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rockwool. Tanaman selada dijepit pada rockwool yang telah dibelah pada bagian 

tengahnya. Terdapat sebanyak 24 tanaman selada dalam sekali proses penanaman.  

Gambar 4.5. Pengaplikasian sistem untuk 24 tanaman selada. 

 

Dari Gambar 4.5 dapat dilihat bahwa sistem dapat diaplikasikan untuk 

tanaman selada sebanyak 24 tanaman selada. Dari sebanyak 24 tanaman selada 

yang telah ditanam, tidak ada tanaman selada yang layu ataupun mati. Seluruh 

tanaman selada dapat bertumbuh dan berkembang seperti pada Gambar 4.5. 


