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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Studi Literatur 

 

Pengaplikasian IoT pada hidroponik telah memiliki banyak penelitian 

terdahulu. Penelitian terdahulu dalam hal ini akan mencamtumkan berbagai 

hasil penelitian yang sudah dilakukan guna menjadi referensi dan perbandingan 

untuk penelitian lebih lanjut. Berikut penelitan terdahulu yang dijadikan refrensi 

: 

Tabel 2 1. Tabel Studi Literatur 

Nama dan Tahun 

Penelitian 

Judul Penelitian Hasil Penelitian 

Wahyu Adi Prayitno, 

Adharul Muttaqin, 

dan Dahnial Syauqy 

2017 

Sistem Monitoring Suhu, 

Kelembaban,dan 

Pengendali Penyiraman 

Tanaman Hidroponik 

menggunakan Blynk 

Android 

Dari hasil pengujian, semua 

sensor bekerja dengan baik, 

semua parameter dapat di 

tampilkan di aplikasi 

blynk. 

Abdul 

Jalil 

2017 

Sistem Kontrol Deteksi 

Level Air Pada Media 

Tanam Hidroponik 

Berbasis Arduino Uno 

Hasil pengujian menunjukan 

sensor level air bekerja 

dengan baik. 

Zettry Buana, 

Oriza 

Candra, Elfizon 

2019 

Tanaman Sayur Dengan 

Media Tanam  Hidroponik 

Menggunakan Arduino 

Dari hasil pengujian, 

sistem pemantauan pH 

pada cairan

 berkerja 

dengan baik. 
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Aditya Nugraha 

2018 

Pengontrolan Suhu dan 

Kelembaban 

Menggunakan Kontrol 

PID Pada  Sistem 

Hidroponik Tanaman 

Cabai Rawit Berbasis 

Arduino 

Sensor bekerja dengan baik 

untuk memantau suhu dan 

kelembapan pada tanaman 

cabai 

Rizal dan Inggi 

2020 

Perancangan Alat 

Pengontrol Ketinggian 

Air Dan Penyiraman 

Tanaman Secara Otomatis 

Berbasis Arduino Pada 

Media Tanam Hidroponik 

Sensor ultrasonik dapat 

mengukur ketinggian air 

dengan baik dan penyiraman 

otomatis berdasarkan input 

dari sensor kelembaban 

tanah 

Rifaldi dan Yusli 

2021 

Rancang Bangun Alat 

Pengusir Hama Tanaman 

Menggunakan Arduino 

dan Pengontrol Berbasis 

Arduino 

Sensor PIR digunakan untuk 

mendeteksi hama burung 

pada lahan sawah dan 

mengatifkan motor servo 

untuk mengusir hama 

burung yang datang 

mendekat 

Chusnul dan 

Kurnia 

2019 

Sistem Penyiraman Dan 

Pengusiran Hama 

Otomatis Pada Daun Mint 

Berbasis Mikrkontroler 

Arduino Uno 

Sensor PIR digunakan untuk 

mendeteksi hama belalang 

yang kebanyakan memakan 

daun mint. Sensor bekerja 

dengan baik untuk 

mendeteksi hama belalang 

dan menyalakan kipas angin 

untuk mengusir hama dari 

daun mint. 

2.2 Dasar Teori 
Berikut landasan teori yang digunakan untuk mendukung pengerjaan 

penelitian “Pengendali Penyiraman dan Menyemprotan Otomatis Pestisida 

Menggunakan Blynk” sebagai berikut : 
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2.2.1 Nodemcu V3 

Nodemcu V3 adalah development board mikrokontroler yang 

dikembangkan dari modul WiFi ESP8266. Nodemcu V3 sering digunakan 

dalam project IoT (Internet of Things) karena kemudahannya dalam mengakses 

internet. Akan tetapi, Nodemcu V3 memiliki pin GPIO dan ADC yang terbatas. 

Hanya terdapat 1 pin ADC yang disematkan dalam Nodemcu V3. 

 

 

Gambar 2 1. Nodemcu V3 

 (Sumber: https://components101.com) 

https://components101.com/
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Firmware Nodemcu V3 didasarkan pada Bahasa LUA yang mudah 

untuk dipelajari. Dengan firmware LUA, memudahkan untuk mengedit, 

memodifikasi, dan membuat ulang modul yang ada dan tetap merubah seluruh 

antarmuka sampai yang kita butuhkan. Mikrokontroler Nodemcu V3 memiliki 

port USB to TTL, yang dimana memiliki input power diantara 7 sampai 12 

Volt. Akan tetapi, mikrokontroler Nodemcu V3 hanya membutuhkan power 3.3 

Volt. Adapun spesifikasi lengkapnya pada tabel berikut : 

Tabel 2 2. Spesifikasi Nodemcu V3 

CPU 32-bit RISC Tensilica 

Xtensa LX106 

Operasi Tegangan 3.3 Volt 

Input Tegangan 7-12 Volt 

Pin I/O Digital 16 

Pin Analog 1 

UARTs 1 

SPIs 1 

I2Cs 1 

Arus DC tiap pin I/O 50 mA 

Arus DC 7etika 3.3V 50 mA 

Memori flash 4 MB 

SRAM 64 KB 

EEPROM 512 KB 

External QSPI 512 KB to 4 MB 

WiFi IEE 802.11 b/g/n Wi-Fi 

Kecepatan clock 80 MHz 

 

2.2.2   Relay 4 Channel 
Relay adalah saklar (Switch) yang dioperasikan secara elektrik yang 

merupakan komponen elektromekanis yang terdiri dari dua bagian utama yaitu 

elektromagnet (kumparan) dan mesin (satu set kontak saklar/saklar). Relai 

menggunakan prinsip elektromagnetik untuk menggerakkan kontak sakelar 

sehingga dapat menghantarkan daya tegangan tinggi melalui arus kecil (daya 

rendah). Misalnya, relay yang menggunakan elektromagnet 5V dan 50 mA 

dapat menggerakkan relay jangkar (digunakan sebagai sakelar) untuk 

mengalirkan arus 220V 2A 
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Gambar 2 2. Relay 4 Channel 

Relay 4 Channel ini memiliki 6 pin yang diantaranya 1 pin sebagai 

input VCC 0-5 Vdc, lalu 1 pin GND, dan 4 pin input terdiri atas IN1 sampai 

dengan IN4. Masing masing relay memiliki beban sebesar 10A dan tegangan 

maximal yang dapat mengalir di kontak adalah sebesar 250Vac. Relay ini 

termasuk active low, berbeda dengan relay pada biasanya jika diberi nilai 0 

maka relay akan mati, sedangkan diberi nilai 1 maka relay akan menyala. 

2.2.3 Sensor Ultrasonik 

Sensor ultrasonik adalah sensor yang digunakan untuk mengubah 

besaran fisik (suara) menjadi listrik atau jarak.Konsep dasar dari sensor adalah 

menggunakan prinsip pantulan gelombang suara, yang dapat digunakan untuk 

menghitung jarak suatu benda dengan frekuensi tertentu berdasarkan sumber 

osilator. Disebut sensor ultrasonik karena menggunakan gelombang ultrasonik 

sebagai transdusernya. 

 

Gambar 2 3. Sensor Ultrasonik 
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Ultrasonografi adalah gelombang suara dengan frekuensi tinggi pada 

kisaran 20 kHz. Rumus jarak benda dapat dihitung dengan rumus sebagai 

berikut : 

S = 340.t / 2 

dengan : 

S = Jarak 

t = Selisi waktu dipancarkan dan waktu diterima gelombang 

Pemancar ultrasonik akan memancarkan gelombang dengan frekuensi 

40kHz dengan jeda waktu tertentu. Kecepatan rambat gelombang bunyi yaitu 

kisaran 340 m/s. Sesudah gelombang pantulan mengenai alat penerima, 

gelombang tersebut akan diolah untuk dihitung jarak benda tersebut.  

2.2.4 Sensor PIR 

Sensor PIR adalah singkatan dari Passive Infrared sensor. Sensor PIR 

ini adalah sensor dengan biaya rendah yang dapat mendeteksi keberadaan 

Manusia atau hewan yang memancarkan radiasi infrared. Sensor ini memiliki 

tiga pin output Vcc, Output, Ground, dan pin Jumper untuk merubah mode dari 

sensor PIR. Karena pin keluarannya adalah berupa logika TTL 3.3V, maka 

sensor PIR dapat digunakan dengan platform apa pun seperti Arduino, 

Nodemcu, WeMos, dan lain sebagainya. 

 

Gambar 2 4.Sensor PIR 
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Modul sensor PIR ini  dapat diberi daya dari tegangan 4,5V hingga 20V 

tetapi, biasanya diberikan tegangan 5V. Setelah modul sensor PIR diaktifkan, 

biarkan modul sensor PIR mengkalibrasi dirinya sendiri selama beberapa menit, 

biasanya memakan waktu 1-2 untuk menyesuaikan dengan keadaan ruangan. 

Terdapat dua mode operasi pada sensor PIR ini seperti Repeatable (H) dan Non-

Repeatable (L) mode. Modul sensor PIR ini juga terdapat potensio meter untuk  

penyesuaian jarak sensitifitas dan delay dari waktu  dari sensor, yang dimana 

jarak 3 sampai 7 meter, sedangkan  delay waktu dari 3 detik sampai 5 menit. 

2.2.5 Modul Sensor Ph 

Modul sensor pH PH 4502C adalah modul buatan DIY- More dari 

Cina. Modul ini lebih murah disbanding dengan modul serupa dipasaran dengan 

tingkat akurasi yang tinggi. Modul sensor ini memiliki input tegangan 5V 

sehingga bekerja dengan baik untuk segala jenis mikrokontroler. Modul ini juga 

tergolong simpel dan praktis untuk digunakan. 
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Gambar 2 5. Modul Sensor pH 

Untuk menggunakan modul ini pertama kali, harus dilakukan kalibrasi pada 

modul, agar akurasi modul tinggi. Penggunaan modul ini juga cukup simpel, 

terdapat lampu LED sebagai indikator daya dan peunjuk over range, dan 

dilengkapi dengan konektor BNC untuk menyambungkan pH probe ke modul 

ini. Berikut tabel spesifikasi dari modul PH 4502C : 

Tabel 2 3. Spesifikasi Modul Sensor Ph 

Power 5 V 

Range Pembacaan pH 0 – 14 pH 

Temperatur Pekerja 0 – 60 C 

Akurasi 0.1 pH pada temperature 25 C 

Kecepatan Respon < 1 Menit 

 

2.2.6 Pompa Mini DC 

Pompa air celup atau mini submersible pump adalah pompa air kecil 

bertegangan DC. Biasa di pakai untuk aquarium. Tapi jika kita dapat project 

untuk membuat simulasi pasang surut, video ini bisa jadi referensi berapa 

dimensi penampang air atau jumlah pompa yang harus dipasang agar mendekati 

aslinya. 
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Gambar 2 6. Modul Sensor Ph 

Pompa air celup ini menggunakan tegangan 2.5 Volt sampai 6 Volt 

dengan arus DC. Pompa air celup ini dapat menghantarkan arus air sebanyak 80 

– 120 liter per jam, tergantung tegangan yang digunakan. 

2.2.7 Modul RTC 

Modul DS3231 adalah modul RTC (Real Time Clock) dengan harga 

yang murah dan akurasi yang sangat tinggi. Modul ini menggunakan koneksi 

pin I2C dan memiliki input daya sendiri berupa baterai sehingga dapat 

digunakan secara sistem offline. 

 

Gambar 2 7. Modul RTC 
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Modul RTC akan menjaga waktu dan hari berjalan untuk sistem 

pengingat bahkan saat offline karena dilengkapi dengan baterai tambahan. 

Karena memiliki baterai tambahan sendiri, modul ini dapat menjaga waktu dan 

tanggal secara lama tanpa adanya perbedaan. Berikut tabel pin yang terdapat 

pada modul DS3231 ini : 

Tabel 2 4. Tabel Modul RTC 

VCC Terkoneksi dengan arus positif sebagai sumber power  

GND Terkoneksi dengan ground atau arus negatif 

SDA Serial Data pin (I2C) 

SCL Serial Clock pin (I2C) 

SQW Square Wave output pin 

32K 32K oscillator output 

 

2.2.8 Blynk 

Blynk adalah aplikasi untuk iOS dan OS Android untuk mengontrol 

Arduino, NodeMCU, Raspberry Pi dan sejenisnya melalui Internet. Aplikasi ini 

dapat digunakan untuk mengendalikan perangkat hardware, menampilkan data 

sensor, menyimpan data, visualisasi, dan lain-lain. Aplikasi Blynk sendiri 

tersedia gratis dan memiliki batasan penggunaan layanan berupa energi yang 

dapat ditambah. 

 

 

Gambar 2 8. Blynk 

(Sumber: https://blynk.io/) 

Aplikasi Blynk memiliki 3 komponen utama.yaitu Aplikasi, Server, dan 

Libraries. Blynk server berfungsi untuk menangani semua komunikasi diantara 

gawai dan hardware. Widget yang tersedia pada Blynk diantaranya adalah 
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Button, Value Display, History Graph, Twitter, dan Email. Blynk tidak terikat 

dengan beberapa jenis mikrokontroler namun harus didukung hardware yang 

dipilih. Nodemcu V3 dengan ADS1115 WiFi Modul dikontrol dengan Internet 

melalui WiFi, chip ADS1115, Blynk akan dibuat online dan siap untuk Internet 

of Things. 

2.2.9 Arduino IDE 

Arduino IDE (Integrated Development Environment) adalah software 

yang digunakan untuk memprogram di arduino. Dengan kata lain Arduino IDE 

sebagai media untuk memprogram board Arduino. Arduino IDE ini berguna 

sebagai text editor untuk membuat, mengedit, dan juga mevalidasi kode 

program. bisa juga digunakan untuk meng-upload ke board Arduino. Kode 

program yang digunakan pada Arduino disebut dengan istilah Arduino “sketch” 

atau disebut juga source code arduino, dengan ekstensi file source code.ino. 

 

 

Gambar 2 9. Arduino IDE 

(Sumber: https://www.g2.com/) 

Bahasa pemrograman Arduino (Sketch) sudah dilakukan perubahan 

untuk memudahkan pemula dalam melakukan pemrograman dari bahasa 

aslinya. Sebelum dijual ke pasaran, IC mikrokontroler Arduino telah 

ditanamkan suatu program bernama Bootlader yang berfungsi sebagai penengah 

antara compiler Arduino dengan mikrokontroler. Arduino IDE dibuat dari 

https://www.g2.com/


16 
 
 

bahasa pemrograman JAVA. Arduino IDE juga dilengkapi dengan library 

C/C++ yang biasa disebut Wiring yang membuat operasi input dan output 

menjadi lebih mudah. Arduino IDE ini dikembangkan dari software Processing 

yang dirombak menjadi Arduino IDE khusus untuk pemrograman dengan 

Arduino. 

2.2.10 Kabel Jumper Male to Male 

Kabel jumper merupakan kabel elektrik yang berfungsi untuk 

menghubungkan antar komponen yang ada di breadboard tanpa harus 

memerlukan solder. Umumnya memang kabel jumper sudah dilengkapi dengan 

pin yang terdapat pada setiap ujungnya. 

Gambar 2 10. Kabel Jumper Male to Male 

Kabel jumper male to male digunakan untuk menghubungkan pin pada 

Arduino dan peralatan yang akan dihubungkan. Kabel ini terdiri dari berbagai 

warna, dan memiliki ujung pada setiap sisi kabelnya dengan pin seperti jarum. 

Dengan menggunakan kabel jumper, tidak diperlukannya penyolderan. kabel 

jumper male to male memiliki jarum di kedua ujung. Kabel jumper ini memiliki 

beberapa ukuran mulai dari 10 cm hingga 40 cm. 
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2.2.11 Kabel Jumper Male to Female 

Kabel jumper merupakan kabel elektrik yang berfungsi untuk 

menghubungkan antar komponen yang ada di breadboard tanpa harus 

memerlukan solder. Umumnya memang kabel jumper sudah dilengkapi dengan 

pin yang terdapat pada setiap ujungnya. 

Gambar 2 11. Kabel Jumper Male to Female 

Kabel jumper male to female digunakan untuk menghubungkan pin 

pada Arduino dan peralatan yang akan dihubungkan. Kabel ini terdiri dari 

berbagai warna, dan memiliki ujung pada setiap sisi kabelnya dengan pin 

seperti jarum. Dengan menggunakan kabel jumper, tidak diperlukannya 

penyolderan. Kabel jumper male to female  memiliki jarum di salah satu ujung. 

Kabel jumper ini memiliki beberapa ukuran mulai dari 10 cm hingga 40 cm. 

2.2.12 Kabel Jumper Female to Female 
Kabel jumper merupakan kabel elektrik yang berfungsi untuk 

menghubungkan antar komponen yang ada di breadboard tanpa harus 

memerlukan solder. Umumnya memang kabel jumper sudah dilengkapi dengan 

pin yang terdapat pada setiap ujungnya.  

Gambar 2 12. Kabel Jumper Female to Female 
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kabel jumper female to female tidak memiliki jarum di kedua ujung. 

Kabel jumper ini memiliki beberapa ukuran mulai dari 10 cm hingga 40 cm. 

2.3 Tomat Ceri 
Tomat Ceri (Lycopersicon lycopersicum var. cerasiforme) merupakan 

tanaman hortikultura yang banyak ditanam petani Indonesia di dataran tinggi. 

Selain sebagai sayuran, tomat ceri juga digunakan sebagai bahan baku 

pengolahan makanan, seperti saus, jus, salad, jus buah, pasta, serta obat-obatan 

dan kosmetik. Oleh karena itu, tomat ceri merupakan sayuran serbaguna yang 

bernilai ekonomis tinggi. Menurut hasil penelitian Arsela (2018), konsentrasi 

AB Mix 5 ml/l dapat meningkatkan bobot tanaman tomat ceri yang dipanen. 

 

Gambar 2 13. Tomat Ceri 
(Sumber : https://www.rumah123.com/) 

Tomat ceri cukup terkenal susah untuk dibudidayakan oleh para petani 

hidroponik, dikarenakan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk tanaman 

mulai tumbuh buah. Maka dengan itu, pembuatan sistem ini diharapkan dapan 

meringankan kerja dari para petani khususnya petani hidroponik untuk 

menanam tomat ceri. 

2.4 Hidroponik 
Hidroponik berasal dari bahasa Yunani yang terbagi menjadi 2 suku 

kata hydro yang berarti air dan ponous yang berarti kerja. Hidroponik 

merupakan cara bercocok tanam tanpa memerlukan lahan yang luas dan 

berfokus pada pemberian nutrisi pada tanaman. Hidroponik mulai terkenal 

dikalangan pertanian di Indonesia dikarenakan tidak butuh lahan yang luas dan 

memiliki beragam metode dari yang penuh sistem hidroponik hingga semi 

hidroponik. 

https://www.rumah123.com/
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Gambar 2 14. Hidroponik 

(Sumber : https://sumberplastik.co.id/) 

Pada gambar diatas, terdapat enam metode hidroponik yang paling 

popular digunakan pada kalangan petani hidroponik. Akan tetapi metode 

hidroponik sekarang mulai berkembang dan mengalami modifikasi untuk 

menyesuaikan dari tanaman tertentu. Petani yang menanam tomat ceri sering 

menggunakan metode semi irigasi tetes.  

2.4.1 Semi Hidroponik 
Pada metode semi hidroponik, petani menggunakan media tanam non-

organik dan pengaliran air tidak terjadi secara terus menerus seperti pada 

hidroponik pada umumnya. Akan tetapi semi hidroponik tetap mementingkan 

kandungan nutrisi untuk penyiraman tanamannya. 

 

Gambar 2 15. Semi hidroponik 

(Sumber: https://inibaru.id/) 

https://sumberplastik.co.id/
https://inibaru.id/
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Metode ini sering digunakan petani di Indonesia dikarenakan semi 

hidroponik cocok untuk Indonesia yang memiliki cuaca panas. Metode ini juga 

sangat cocok untuk menanam sayuran yang memiliki batang besar seperti tomat 

ceri. 
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