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BAB 3 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Bahan dan Perangkat Penelitian 
Pada tahap ini, akan menjelaskan bahan apa saja yang dibutuhkan 

dalam menunjang penelitian ini serta perangkat -perangkat  baik lunak maupun 

keras yang akan digunakan pada penelitian ini. Tahapan ini juga meyiapkan 

peneliti agar tidak ada bahan yang kurang selama pengerjaan penelitian. 

3.1.1Bahan Penelitian 
Pada tahap ini juga dilakukan studi terhadap perkembangan komponen 

dan interaksi sistem dengan dunia luar. Dengan hasil studi ini dapat diketahui 
jenis komponen apa saja yang dibutuhkan serta bagaimana membuat cara kerja 

dari sistemnya. Komponen – komponen yang dibutuhkan dalam penelitian ini 

sebagai berikut : 

1. Nodemcu V3 
2. Relay 4 Channel 

3. Sensor PIR 

4. Sensor Ultrasonik 
5. Modul Sensor pH 

6. pH Probe 

7. Pompa Mini DC 
8. Kabel Listrik 

9. PCB 

10. Saklar 6 Pin 

11. Selang 6mm 
12. Fitting T 

13. End Cap 

14. Nozzel Mist 
15. Tandon Air 2L 

3.1.2 Perangkat Penelitian 
Dalam penelitian ini menggunakan perangkat keras komputer dengan 

spesifikasi sebagai berikut: 

1. Processor Intel i7 
2. RAM 8GB 

3. Harddisk 1 TB 

4. Flashdrive 32 GB 
5. Huawei P30 Lite 

Adapun perangkat lunak serta bahasa pemrograman yang dibutuhkan pada 

penelitian ini. Antara lain sebagai berikut  
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1. Microsoft Windows 10 Pro 

2. Microsoft Office 

3. Arduino IDE 1.8.12 

4. Bahasa C 

5. Blynk 

3.2 Alur Penelitian 
Dalam penyusunan perencanaan di dasari dari masalah yang ditemui. 

Perencanaan agar hasil yang tercipta nantinya sesuai dengan yang diharapkan 

dengan mengacu pada permasalahan. Terdapat beberapa tahapan dalam 

membuat prototype alat yang akan dikembangkan. Dimulai dari perumusan 

masalah, mengkaji literatur, perancangan, desain prototype, pemilihan 

perangkat lunak dan perangkat keras, pembuatan alat pengujian, dan 

kesimpulan dari apa yang telah dibuat. Tahapan penelitian dapat dilihat pada 

gambar dibawah ini: 

 

Gambar 3 1. Alur Penelitian 
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3.3 Perancangan Alat 
Perancangan alat adalah tahap penting dari seluruh proses dalam 

penelitian dan pembuatan sistem. Tahap pertama yang akan dilakukan dalam 

perencangan alat adalah membuat blok diagram, kemudian dilanjutkan dengan 

pemilihan komponen yang sesuai dengan yang dibutuhkan dalam pembuatan 

sistem. Dalam pemilihan komponen yang akan dipakai, diperlukan kertas data 

atau datasheet untuk dapat mengetahui spesifikasi yang tepat untuk digunakan 

dalam perancangan dan pembuatan sistem. Dalam perancangan dan pembuatan 

sistem ini terdapat komponen komponen seperti : 

1. Nodemcu V3 sebagai mikrokontroler. 

2. Sensor PIR sebagai pendeteksi gerakan hama disekitar tanaman. 

3. Relay sebagai switch on off pada pompa air nutrisi dan pestisida. 

4. Modul sensor pH sebagai pembaca nilai pH dalam air nutrisi. 

5. Sensor ultrasonik sebagai mengecek volume tandon nutrisi. 

6. Modul RTC sebagai petunjuk waktu sistem berjalan. 

7. Pompa Mini DC sebagail pemompa air nutrisi dan pestisida. 

3.3.1 Blok Diagram 
Dalam penelitian pembuatan sistem ini, peneliti merancang sistem ini 

sebagai alat bantu dalam kegiatan budidaya tomat ceri semi irigasi tetes 

hidroponik yang menggunakan Nodemcu V3 sebagai mikrokontroler  atau 

kendali utama, pendeteksi hama menggunakan sensor PIR, jika terdeteksi maka 
menyalakan pompa pestisida. Sensor ultrasonik sebagai pengecek volume dari 

tandon nutrisi. Modul sensor pH untuk mengecek nilai pH pada air Nutrisi. Dan 

relay sebagai switch atau saklar on atau off untuk pompa air nutrisi dan pompa 
pestisida. 

 

Sistem ini menggunakan sumber tegangan dari adapter DC 5 Volt untuk 

mengisi seluruh kebutuhan power pada sistem ini. Adapter akan terkoneksi 

pada Nodemcu dan diteruskan oleh Nodemcu ke seluruh komponen yang 

terhubung baik input maupun output. Adapun rancangan blok diagram pada 

gambar 3.2. 

Dari blok diagram, diketahui ada beberapa masukan input beserta 

output pada perancangan sistem ini. Mulai dari Sumber daya (Power Supply) 

menggunakan Adapter DC 5 Volt, Sensor Ultrasonik yang digunakan untuk 

mengukur volume air nutrisi pada tandon, Sensor PIR yang digunakan untuk 

memberikan input deteksi hama yang bergerak pada sekitar tanaman dan 

mengaktifkan pompa pestisida, Modul RTC memberikan inputan berupa waktu 
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untuk menjaga sistem penjadwalan agar sesuai dengan waktu aslinya, Blynk 

digunakan untuk memasukan inputan waktu penjadwalan penyiraman pada 

tanaman, Dan inputan terakhir adalah modul sensor pH untuk mengetahui nilai 

dari pH air nutrisi. 

 

 

Gambar 3 2. Blok Diagram 

Pada output sistem, terdapat wifi yang akan menghubungkan Nodemcu 

ke aplikasi Blynk dan menampilkan nilai dari sensor inputan, dan ada relay 

yang berfungsi sebagai saklar untuk mengaktifkan pompa air dan pompa 

pestisida jika nilai dari inputan penjadwalan sudah sesuai dengan jamnya maka 

pompa air nutrisi akan menyala, sedangkan jika terdapat inputan hama 

terdeteksi maka akan mengaktifkan pompa pestisida. 

 



25 
 
 

3.3.2 Diagram Perkabelan 

Pada tahap ini merupakan tahapan perancangan pembuatan perkabelan 

dan hubungan tiap komponen atau sensor sensor dengan mikrokontroler 

Nodemcu V3. Adapun gambar secara keseluruhan sebagai berikut : 

 

Gambar 3 3. Diagram Kabel 

Pada gambar diatas menunjukkan rangkaian perkabelan atau hubungan pin 

setiap komponen atau sensor dengan mikrokontroler Nodemcu V3. Berikut 

penjelasan lebih detailnya 

1. Rangkaian HC-SR04 

Rangkaian HC-SR04 atau yang biasa dikenal dengan nama 

sensor ultrasonik ini berfungsi sebagai sensor untuk mengukur volume 

pada air nutrisi pada tandon. Untuk gambar perkabelannya dapat dilihat 

pada gambar berkut : 
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Gambar 3 4. Diagram Kabel Rangkaian HC-SR04 

Tabel 3 1. PIN HC-SR04 

No. Pin HC-SR04 Kabel Pin Nodemcu 

1 VCC Merah 5V (VU / VIN) 

2 GDN Hitam Ground 

3 Trigger Putih D3 

4 Echo Abu-Abu D5 
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2. Rangkaian pH Meter 

Rangkaian pH meter ini berfungsi sebagai pengukur nilai pH 

pada air nutrisi. Untuk gambar rangkaian perkabelannya dapat dilihat 

pada gambar dibawah : 

 

Gambar 3 5. Rangkaian pH meter 

Tabel 3 2. Tabel Pin pH meter 

No. Pin pH Meter Kabel Pin Nodemcu 

1 VCC Merah 5V (VU / VIN) 

2 GDN Hitam Ground 

3 Analog output Hijau A1 (Analog) 
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3. Rangkaian PIR 

Rangkaian perkabelan sensor PIR ini berfungsi untuk 

mendeteksi hama yang bergerak pada sekitar tanaman. Untuk gambar 

rangkaian perkabelan sensor PIR dapat dilihat pada gambar dibawah : 

 

 

Gambar 3 6. Rangkaian PIR 

Tabel 3 3. Tabel Pin PIR 

No. Pin PIR Kabel Pin Nodemcu 

1 VCC Merah 5V (VU / VIN) 

2 GDN Hitam Ground 

3 Output Biru D8 (Digital) 

 

4. Rangkaian Pump Relay 

Rangkaian Pump Relay berfungsi untuk mengaktifkan pump air 

nutrisi jika jam pada penjadwalan dari aplikasi Blynk sama dengan jam 

pada RTC, dan pump pestisida akan dinyalakan jika terdapat inputan 

atau sensor PIR mendeteksi adanya gerakan. Untuk gambar rangkaian 

perkabelannya dapat dilihat pada gambar dibawah ini : 
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Gambar 3 7. Rangkaian Pump Relay 

Tabel 3 4. Tabel Pin Relay 

No. Pin Relay Kabel Pin Nodemcu 

1 VCC Merah 5V (VU / VIN) 

2 GDN Hitam Ground 

3 IN 1 Biru D6 (Digital) 

4 IN 2 Ungu D7 (Digital) 

5 Normaly Open Merah 5V (VU / VIN) 

 

Tabel 3 5. Tabel Pin Pump 

No. Pin pump Kabel Pin Relay 

1 Power Kuning Common 

2 Ground Hitam Ground (Nodemcu) 

 

5. Rangkaian RTC 

Rangkaian RTC (Real Time Clock) berfungsi untuk menjadi 

penanda waktu pada sistem. Berikut rangkaian perkabelan RTC : 
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Gambar 3 8. Rangkaian RTC 

Tabel 3 6. Tabel Pin RTC 

No. Pin RTC Kabel Pin Nodemcu 

1 VCC Merah 5V (VU / VIN) 

2 GDN Hitam Ground 

3 SCL Coklat D1 (Digital) 

4 SDA Abu-Abu D2 (Digital) 

 

3.3.3 Desain PCB 

PCB di desain dengan menggunakan jalur perkabelan yang telah dibuat 

untuk lebih menyederhanakan tampilan sistem. PCB juga berfungsi mengurangi 

noise pada setiap sambungan seingga data memliki nilai error yang kecil dan 

nilai akurasi yang besar. Berikut gambar desain PCB berdasarkan jalur 

perkabelan yang telah dibuat sebelumnya : 

 

Gambar 3 9. Desain PCB 
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Pada gambar PCB diatas, terdapat penambahan pin untuk saklar  yang berfungsi 

memutus dan menghubungkan ground untuk relay. 

3.4 Desain Pada Blynk 

Desain tata letak widget dari mockup pada aplikasi Blynk disesuaikan 

apa yang sudah dirancang. Dalam hal ini, memberi tampilan pada desain dari 

mockup sistem yang dibangun. Tampilan desain dapat dilihat pada gambar 

dibawah ini. 

 

Gambar 3 10. Desain Blynk 
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Penjelasan desain : 

1. RTC 

Pada widget pertama menggunakan widget labelled Value 

Setting yang berfungsi menampilkan suatu nilai. Pada widget ini 

menampilkan waktu dari RTC. 

2. Volume Air Nutrisi 

Pada widget kedua menggunakan widget labelled Value Setting 

yang berfungsi menampilkan suatu nilai. Pada widget ini menampilan 

volume air nutrisi dari sensor ultrasonik. 

3. Volume Air Nutrisi 

Pada widget ketiga menggunakan widget Level Display yang 

berfungsi untuk menampilan suatu nilai dengan visualisasi level bar. 

Pada widget ini menampilkan nilai volume pada tandon air nutrisi dari 

sensor ultrasonik. 

4. Notifikasi 

Pada widget keempat menggunakan widget Notification yang 

berfungsi memunculkan notifikasi jika tandon air nutrisi hamper habis. 

5. Nilai pH 

Pada widget kelima menggunakan widget labelled Value 

Setting yang berfungsi menampilkan suatu nilai. Pada widget ini 

menampilkan nilai dari pH yang diukur oleh pH probe. 

6. Penjadwalan 

Pada widget keenam menggunakan widget Time Input yang 

berfungsi menampung nilai inputan. Pada nilai inputan widget ini akan 

dicocokan dengan RTC untuk memulai penjadwalan penyiraman. 

7. LED Pompa Penyiraman  

Pada widget ketujuh menggunakan widget LED yang memiliki 

fungsi sama seperti lampu LED pada biasanya. Pada widget ini 

digunakan untuk indikator pompa penyiraman menyala. 

8. LED Pompa Pestisida 

Pada widget kedelapan menggunakan widget LED yang 

memiliki fungsi sama seperti lampu LED pada biasanya. Pada widget 

ini digunakan untuk indikator pompa penyiraman pestisida menyala. 

9. Waktu Reset PIR 

Pada widget kesembilan menggunakan widget Time Input yang 

berfungsi menampung nilai inputan. Pada widget ini digunakan untuk 

menginputkan waktu reset stanby sensor PIR. 



33 
 
 

10. LED Standby PIR 

Pada widget kesepuluh menggunakan widget LED yang 

memiliki fungsi sama seperti lampu LED pada biasanya. Pada widget 

ini digunakan untuk LED indikator stanby PIR. 

11. LED Tandon 

Pada widget kesebelas menggunakan widget LED yang 

memiliki fungsi sama seperti lampu LED pada biasanya. Pada widget 

ini digunakan untuk indikator air nutrisi pada tandon tinggal sedikit. 

12. Tombol Reset PIR 

Pada widget kedua belas menggunakan widget Button yang 

berfungsi sebagai mereset standby sensor PIR secara manual. 

3.5 Flowchart 

Flowchart berfungsi memberikan gambaran cara kerja sistem dengan 

visual diagramnya. Adapun beberapa flowchart dari sistem yang peneliti 

bangun sebagai berikut. 

 

Gambar 3 11. Flowchart Keseluruhan 
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3.5.1 Flowchart Deteksi Hama 

Pada Flowchart deteksi hama ini akan memberikan gambaran 

bagaimana sistem ini bekerja. 

 

Gambar 3 12. Flowchart Deteksi Hama 
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Pada gambar flowchat diatas, sensor PIR memulai dengan 

mengkalibrasi dengan keadaan sekitarnya untuk beberapa detik. Setelah selesai 

kalibrasi, sensor pir akan stanby untuk mendeteksi adanya gerakan. Jika 

terdeteksi adanya gerakan, maka sensor pir akan menyalakan pompa pestisida 

untuk menyala. 

3.5.2 Flowchart Reset PIR 

Pada flowchart reset sensor PIR terdapat 2 flowchart, dikarenakan terdapat 2 

cara untuk mereset sensor dari keadaan mati ke standby lagi. Berikut flowchat 

reset sensor PIR. 

 

Gambar 3 13. Flowchart Reset PIR  
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Pada flowchart diatas, saat keadaan sensor PIR tidak standby maka 

dapat di standbykan lagi melalui menekan tombol reset PIR pada aplikasi 

Blynk. Jika tombol ditekan, maka sensor PIR akan mereset dan memasuki mod 

standby. Adapun cara lain untuk mereset sensor PIR dengan cara waktu yang 

telah ditentukan. Berikut flowchart reset sensor PIR dengan waktu. 

 

Gambar 3 14. Flowchart reset PIR dengan waktu 
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Pada gambar flowchart diatas, sensor PIR tidak standby akan mereset 

sendiri jika waktu yang telah di inputkan dari aplikasi Blynk sama dengan 

waktu dari modul RTC, maka sensor PIR akan mereset dan Kembali ke mode 

standby. 

3.5.3 Flowchart Ultrasonik 

Pada flowchart ultrasonik, akan menunjukan atau memberikan 

gambaran mengenai jalan atau alur sistem dari sensor ultrasonik sebagai 

mngukur volume air nutrisi pada tandon. Flowchart ultrasonik dapat dilihat 

dibawah ini. 

 

Gambar 3 15. Flowchart Ultrasonik 
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Dari flowchart diatas, sensor ultrasonik akan mengukur jarak 

permukaan atas air dan mengolahnya di Nodemcu. Hasil olahan data nilai akan 

ditampilkan pada aplikasi Blynk. Jika volume air berada dibawah volume yang 

telah ditentukan, maka akan mengirimkan notifikasi bawah air tandon hamper 

habis dan menyalakan LED indikator air tandon tinggal sedikit. 

3.5.4 Flowchat Penjadwalan Penyiraman 

Pada flowchat penjadwalan penyiraman atau irigasi ini, akan 

memberikan gambaran atau alur kerja sistem. Berikut flowchart penjadwalan 

penyiraman dapat dilihat dibawah ini. 

 
Gambar 3 16. Flowchat Penjadwalan Penyiraman 
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Pada flowchat penjadwalan penyiraman diatas, dimulai dengan 

memeriksa inputan pada aplikasi Blynk, Jika inputan waktu dengan waktu yang 

ditunjukan oleh RTC sama, maka akan menyalakan pompa penyiraman. 
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