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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk dapat membantu petani dalam menyelesaikan masalah penyiraman dan pemupukan yang
dilakukan secara manual menjadi otomatis dan terkontrol melalui teknologi Wireless Sensor Network dalam penerapan
Internet of Things (IOT), selain itu dari penelitian ini diperoleh juga data-data tantang tingkat kadar air dan kelembaban
tanah dari sensor soil moisture, suhu udara dari sensor DS18B20, dan data curah hujan dari Rain Sensor serta pengaturan
waktu yang tepat menggunakan RTC untuk penyiraman dan pemupukan yang terjadwal secara otomatis. Hasil penelitian
menunjukkan waktu penyiraman terjadwal sesuai dengan waktu yang ditetapkan pada RTC, dan pengukuran suhu dari
sensor DS18B20 cukup baik yang dapat mendeteksi perubahan suhu terkecil 5/(212-1) = 0.0012 Volt dengan rentang suhu
-100C sampai +850C, dengan nilai akurasi ± 0.50C. Selain itu, pengukuran tingkat kadar air tanah dari sensor soil moisture
juga mendapatkan hasil yang cukup baik dengan hasil pengukuran pada penyiraman pertama dan kedua pada sensor soil
mositure diperoleh data berupa nilai ADC terendah yaitu berkisar 423 sampai dengan 434,8, dengan persentase kadar air
(%Rh) berkisar antara 87-89%, dan tegangan Input (Vin) berkisar 2,07-2,12Volt. Serta Sensitivitas sensor soil moisture
berkisar antara 0,041-0,043. Nilai ADC terendah tersebut merupakan kondisi tanah dalam keadaan basah yaitu persentase
Rh >75% yang disebabkan oleh intensitas air yang bertambah dari penyiraman. Untuk kondisi tanah dalam keaadan
lembab, nilai ADC berkisar antara 525 – 795, dengan persentase Rh = 33%-74%, dan nilai tegangan pada sensor (Vin)
berkisar antara 2,52Volt-3,89Volt. Serta nilai sensitivitas sensor pada saat tanah dalam keadaan lembab berkisar antara
0,009-0,029. Data yang diperoleh berupa kondisi tanah serta kelembaban tanah masih dalam kondisi standar yang sangat
baik untuk pertumbuhan tanaman, disebabkan penyiraman yang dilakukan secara teratur dan otomatis 2 kali sehari,
sehingga kelembaban dan kadar air tanah tetap terjaga.
Kata kunci : Esmart farming, Wireless Sensor Network, Internet Of Things (IOT), Teknologi Pertanian

PENDAHULUAN
Arah perkembangan teknologi saat ini telah mengarah pada revolusi industry 4.0, yang mana revolusi
industry mulai merambah pada bidang-bidang yang sebelumnya masih menggunakan cara tradisional dan
konvensional berubah arah kearah otomatisasi, digitalisasi dan internet. Perkembangan tersebut mulai
merubah paradigma manusia untuk meninggalkan cara-cara tradisional dan konvensional dalam meningkatkan
usaha dan industri mereka. Kagermann dkk (2013) bahwa Industri 4.0 adalah bagaimana mengintegrasikan
Internet of Things and Services (IoT dan IoS) dan Cyber Physical System (CPS) ke dalam proses industri
meliputi manufaktur dan logistik serta proses lainnya. CPS adalah teknologi untuk menggabungkan antara
dunia nyata dengan dunia maya. Penggabungan ini dapat terwujud melalui integrasi antara proses fisik dan
komputasi (teknologi embedded computers dan jaringan) secara close loop (Lee, 2008). Serta menurut Herman
dkk (2015) menambahkan bahwa Industri 4.0 adalah istilah untuk menyebut sekumpulan teknologi dan
organisasi rantai nilai berupa smart factory, CPS, IoT dan IoS. Smart factory adalah pabrik modular dengan
teknologi CPS yang memonitor proses fisik produksi kemudian menampilkannya secara virtual dan
melakukan desentralisasi pengambilan keputusan. Melalui IoT, CPS mampu saling berkomunikasi dan bekerja
sama secara real time termasuk dengan manusia. IoS adalah semua aplikasi layanan yang dapat dimanfaatkan
oleh setiap pemangku kepentingan baik secara internal maupun antar organisasi. Terdapat enam prinsip desain
Industri 4.0 yaitu interoperability, virtualisasi, desentralisasi, kemampuan real time, berorientasi layanan dan
bersifat modular. Salah satu perubahan paradigma teknologi menjadi digitalisasi dan otomatisasi sebagai arah
ke revolusi industry 4.0 yakni salah satunya pada bidang Pertanian. Sejak dulu Pertanian merupakan salah satu
sektor utama untuk memenuhi kebutuhan pangan, dengan populasi manusia yang semakin meningkat maka
kebutuhan akan pangan juga semakin meningkat. Hal ini berbanding terbalik dengan kapasitas lahan dan
produksi hasil pertanian dari pelaku industry pertanian yang terus menurun disebabkan lahan pertanian
berubah fungsi menjadi area pemukiman, produksi pertanian gagal panen karena faktor hama dan penyakit,
*1 Korespondensi penulis: Asniati, Telp.082192986928, Email : asniatiniaty@yahoo.com
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serta kurangnya pemahaman dan pengetahuan baru bagi petani tentang penerapan teknologi otomatisasi untuk
menyelesaikan masalah dalam pengolahan lahan pertanian , selain itu seiring perkembangan jaman banyak
yang mulai meninggalkan pekerjaan sebagai petani disebabkan masih menggunakan cara dan teknik
tradisional dan konvensional dalam bertani yang membutuhkan tenaga dan biaya lebih besar. Penelitian ini
bertujuan untuk menerapkan teknologi otomatisasi dan digitalisasi pada bidang pertanian yang menggunakan
metode Sistem pengontrollan otomatis pada penyiraman dan pemupukan lahan pertanian berbasis Wireless
Sensor Network, selain itu juga dapat membantu dan meningkatkan pemahaman dan pengetahuan baru bagi
petani dalam menerapkan teknologi pertanian kearah pertanian modern.
Dengan tujuan tesebut maka yang menjadi urgensi penelitian yakni perlunya meningkatkan teknologi
yang dapat membantu petani. Salah satunya adalah teknologi pertanian dengan penggunaan metode
otomatisasi dan digitalisasi dengan menerapkan metode IOT dalam hal penyiraman dan pemupukan tanaman
secara otomatis dan terkontrol yang terkoneksi dengan aplikasi esmart farming pada smartphone android.
Perkembangan teknologi tersebut sudah mengarah pada penggunaan teknologi system kontrol otomatis
dengan menggabungkan perangkat sensor dan komponen mikrokontroller serta digitalisasi data input maupun
output berbasis Wireless Sensor Network dan IOT, yang terkoneksi secara realtime pada aplikasi esmart
farming. Pada aplikasi tersebut dapat melakukan pengontrollan pada alat pertanian yang dirancang dengan
koneksi mikrokotroller dan sensor-sensor yang ditanamkan pada area lahan pertanian. Penggunaan system
control otomatisasi ini sangat memudahkan petani dalam hal pengaturan jadwal penyiraman dan pemupukan
tanaman secara tepat waktu dan teratur serta penerapan teknologi ini dapat mengurangi biaya operasional
dalam hal pengolahan lahan pertanian. Selain itu metode sensing dari sensor-sensor seperti soil moisture
sensor, sensor suhu DS18B20, Rain Sensor dapat mengukur dan memonitoring data kelembaban tanah dan
suhu secara akurat. Sehingga petani dapat memantau dan mengukur tingkat kesuburan tanah serta keberhasilan
dari hasil pertaniannya. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan pengetahuan
baru pada petani untuk terus meningkatkan teknologi-teknologi pertanian kearah modernisasi, selain itu
dengan teknologi ini petani dapat meningkatkan hasil dari lahan pertaniannya dan memberikan kontribusi
secara ekonomis pada petani.
Penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh tim peneliti sendiri, Asniati 2017, dipublikasikan pada
Seminar Nasional APTIKOM 2017 di Jayapura, dengan tema penelitian “Penerapan alat sensor kelembapan
tanah dengan mikrokontroler atmega328 untuk penyiraman tanaman otomatis”. Pada penelitian ini digunakan
komponen berupa arduino uno sebagai mikrokontroller dan sensor soil moisture. Dalam penelitian ini
dilakukan pengukuran terhadap nilai kelembaban dan kadar air tanah, dimana pengujian yang dilakukan pada
Real Time Clock dan Sensor kelembaban tanah (soil moisture). Pada Real Time Clock pengujian dilakukan
dengan mengukur ketepatan waktu penyiraman yakni jam 06.30 dan 17.30. Dan untuk pengukuran dan
pengujian Sensor Soil Moisture dilakukan untuk dapat mendeteksi kondisi tanah kering yaitu dengan
persentase kadar air 0%-34% , untuk tanah lembab dengan persentase 35%-70%, dan tanah basah dengan
persentase lebih dari 71%. Bila sensor kelembaban tanah (moisture probe) mendeteksi tanah kering, maka
LED akan menyala merah dan LCD akan menampilkan informasi “Tanah kering Saatnya Menyiram”
selanjutnya keran air otomatis akan membuka katub dan proses menyiram akan dilakukan pada tanaman
selama 5 menit untuk tanah percobaan dengan ukuran 150 x 90 cm. Dari penelitian ini system dapat bekerja
dengan baik sesuai yang diharapkan baik penyiraman teratur maupun sensor yang dapat mengukur tingkat
kadar air secara presisi.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan dengan metodologi yang diawali dengan studi literature terhadap penelitianpenelitian sebelumnya serta melakukan kajian dan analisis alat dan bahan yang digunakan sebagai kebutuhan
penelitian, selanjutnya dilakukan proses perancangan hardware dan software, dan terakhir dilakukan proses
pengujian hardware dan software pada lahan pertanian. Dalam tahapan perancangan hardware dan software,
yang mana hardware terdiri atas dua yaitu hardware berupa komponen elektronika seperti mikrokontroller
atmega 2560, sensor-sensor, wireless communication zigbee Pro 2,4 GHz dan satu lagi hardware berupa
instalasi controller house beserta komponen perpipaan, pompa dan pengkabelan. Sedangkan software juga
terdiri atas dua jenis yaitu embedded software pada microcontroller arduino dan satu lagi software berbasis
system operasi android.
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Hardware dalam bentuk komponen elektronika terdiri dari dua yaitu Mikrokontroller yang
ditempatkan pada Home Station sebagai homebase atau rumah dari petani dan Farm Station sebagai ladang
atau kebun dari petani yang digunakan sebagai tempat penelitian . Pada Home Station komponen yang
digunakan berupa kontroller Arduino Mega 2560, wireless ESP8266, Zigbee Pro 2,4 Ghz. Sedang pada Farm
Station komponen terdiri atas Arduino Mega 2560, Wireless Comunication Zigbee Pro 2,4 Ghz, Wireless
NRF24L01, Arduino Nano, Sensor Soil Moisture, Sensor Suhu DS18B20, dan Rain Sensor, Rellay, Sollar
Panel. Home station dan Farm station berjarak sekitar 2 Km. Komunikasi antar station menggunakan wireless
Zigbee Pro 2,4 Ghz sehingga monitoring dan control terhadap lahan / kebun pertanian dapat dilakukan dari
jarak jauh selama masih dalam jangkauan signal seperti ditunjukkan pada gambar 1. Untuk Wireless
NRF24L01, Arduino Nano, sensor soil moisture, sensor suhu DS18B20 serta Rain Sensor dirancang bersamaan
sebagai node-node wireless sensor network masing-masing ditempatkan pada empat petak lahan yang
terhubung secara wireless dengan ESP826 dalam Box Controller pada Farm Station.

Gambar 1. Skema Koneksi Antar Home Station dan Farm Station

Lahan pertanian yang digunakan yaitu berukuran lebar 20 meter dan panjang 80 meter yang terbagi
menjadi empat petak lahan dengan ukuran masing-masing petak yaitu 20m x 20m . Dengan sistem Instalasi
perpipaan pada lahan pertanian, menggunakan metode tiga buah pompa yang terhubung dengan masingmasing toren air, toren pupuk akar dan toren pupuk daun. Ketiga pompa saling terkoneksi pada relay controller
dan terhubung dengan pipa-pipa sprinkler pada petak-petak lahan pertanian. Ada empat petak lahan yang
digunakan sebagai lahan percontohan.
Pada aplikasi yang digunakan dalam pengontrollan dan pemantauan pada lahan pertanian oleh petani
menggunakan platform berbasis Android dengan nama aplikasi yaitu e-smart farming, seperti yang
ditunjukkan pada gambar 2(a,b,c,d). Skema Desain Aplikasi esmart Farming. Aplikasi esmart farming ini
terdiri atas beberapa bagian yaitu : Form Pertama untuk menampilkan grafik rata-rata berupa data suhu/
temperature dengan tiga kondisi yaitu Suhu < 200C = Kondisi Suhu Dingin, suhu >210C sampai dengan <300C
= Suhu kategori sedang (Hangat), dan suhu >310C dikategorikan suhu panas. Data suhu dan temperature yang
ditampilkan pada aplikasi berdasarkan inputan secara real time dari sensor suhu DS18B20. Pada halaman awal
juga terdapat nilai kelembaban / kadar air tanah, yang mana terbagi atas tiga kondisi yaitu Kadar Air tanah <
35% artinya tanah mengalami kondisi kekeringan, Kadar air > 35% sampai dengan 69% artinya tanah dalam
keadaan lembab, sedangkan kadar air tanah >69% dikategorikan tanah dalam keadaan basah. Data kadar air
tanah ini diperoleh dari data sensor Soil Moisture. Selain itu juga terdapat tampilan kondisi cuaca secara real
time dari inputan Rain Sensor yang menampilkan kondisi hujan atau tidak hujan. Sensor Soil Moisture dan
sensor suhu DS18B20 masing-masing terdiri dari empat buah sensor yang ditempatkan pada empat lahan
pertanian. Form Kedua menampilkan history berupa grafik rata-rata temperature dan kelembaban tanah
secara real time. Form Ketiga untuk menampilkan penjadwalan terhadap Penyiraman, Pemupukan daun dan
pemupukan Akar. Yang mana pada metode ini penyiraman dan pemupukan dilakukan secara otomatis
mengikuti jadwal yang sudah diatur. Form Keempat untuk menampilkan Sistem manual pada penyiraman
dan pemupukan akar/daun, yang mana pada mode manual sistem penyiraman dan pemupukan akar/daun tidak
mengikuti jadwal yang sudah diatur pada menu setting melainkan memilih button On untuk mengaktifkan
penyiraman manual, dan button off untuk menonaktifkan penyiraman manual. Selain itu juga pada mode ini
terdapat menu untuk pengadukan pupuk akar/daun secara manual. Sebelum aplikasi esmart farming dapat
digunakan maka yang dilakukan adalah mengkoneksikan smartphone android dengan wireless esp8266 pada
home station. Form Ke lima, yaitu halaman untuk mengatur koneksi smartphone dengan wireless Esp8266.
Form ke Enam, yaitu halaman Setting atau Pengaturan. Pada halaman setting ada tiga menu yaitu setting
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penyiraman otomatis, setting pemupukan daun, dan setting pemupukan akar. Yang mana pada halaman ini
pengaturan waktu yang ditetapkan agar system bekerja otomatis berdasarkan waktu yang sudah diatur.

Gambar 2.Interface Aplikasi e-smart Farming

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil pengujian yang telah dilakukan yaitu dengan melakukan pengujian terhadap Real Time Clock
(RTC), sensor suhu DS18B20, Sensor Soil Moisture dan Rain Sensor. Pada pengujian Real Time Clock (RTC)
dilakukan settingan waktu penyiraman pertama pada 06:30 Pagi dan penyiraman ke dua 16:30 Sore hari dan
berlangsung seterusnya setiap hari. Sedangkan pada pengaturan jadwal pemupukan dilakukan penjadwalan
satu kali setiap minggunya dimana dilakukan pada Jam 07:00 pagi setiap hari Kamis. Pada pengujian Sensor
suhu DS18B20, yaitu menguji nilai masukan sensor suhu berupa data analog kemudian dikonversi menjadi
nilai digital untuk menampilkan suhu per 24 jam. Terlihat pada gambar 3(a,b,c,d).
Hasil output dari sensor Suhu DS18B20 dalam bentuk data analog dikonversikan ke nilai digital
melalui 9-12 Bit Analog Digital to Converter (ADC module) internal dengan pemberian voltase sebesar 3V.
Hasil output dari sensor DS18B20 cukup presisi untuk mendeteksi perubahan temperature, karena sensor
DS18B20 dapat mendeteksi perubahan suhu terkecil 5/(2 12-1) = 0.0012 Volt dengan rentang suhu -100C
sampai +850C, dengan nilai akurasi ± 0.50C. Pada pengukuran temperature dilahan penelitian yaitu dengan
penempatan pada empat petak lahan dengan masing-masing sensor ditempatkan pada tiap-tiap lahan tersebut,
maka hasil yang diperoleh adalah pada lahan 1 sampai lahan ke empat diperoleh suhu terendah pada jam
23.00-04.00 dengan nilai suhu <260C, Suhu sedang terjadi pada jam 07.00-10.00 dan jam 17.00 -20.00 dengan
nilai suhu >260C. Sedangkan suhu tergolong panas >320C terjadi pada jam 12.00 – 15.00. Kondisi pada siang
hari dengan suhu >320C, penguapan kadar air tanah juga semakin tinggi sehingga menyebabkan kelembaban
tanah juga semakin berkurang dan penyerapan air pada tanaman juga ikut berkurang. Dengan pemantauan
suhu secara real time ini dimaksudkan agar kondisi tanaman tidak mengalami kekeringan atau kekurangan air
saat kondisi suhu meningkat >320C. Dengan penempatan sensor suhu pada lahan pertanian, maka system dapat
bekerja secara otomatis dalam melakukan penyiraman. Selain itu pada aplikasi juga terus menerima informasi
berupa update data suhu dari perubahan suhu yang dideteksi sensor secara real time pada lahan pertanian.

Gambar 3.a. Lahan 1 Sensor suhu 1.

Gambar 3.b. Lahan 2 Sensor suhu 2

Gambar 3.c. Lahan 3 Sensor Suhu 3

Gambar 3.d. Lahan 4 Sensor 4
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Selanjutnya dilakukan pengujian terhadap kinerja Real Time Clock (RTC) dan Sensor Soil Moisture.
Pengujian Real Time Clock (RTC) dilakukan dengan pemantauan berupa ketepatan waktu penyiraman
terhadap waktu yang ditentukan yaitu penyiraman pertama jam 06:30:00 dan penyiraman kedua jam 16:30:00,
dalam proses penyiraman system dapat bekerja dengan baik dan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang
ditentukan. Sedangkan pengukuran dan pengujian pada Sensor soil moisture terhadap tingkat Kadar Air dan
Kelembaban Tanah menggunakan sensor Soil Moisture. Tahapan pengujian dilakukan dengan mengukur
kadar air dalam 24 Jam dan untuk mengetahui besaran nilai kadar air yang terserap oleh tanah. Pengukuran
dilakukan dengan dua metode waktu dimulai dari waktu penyiraman pertama yaitu jam 06:30:00 pagi hari
sampai dengan jam 16:30:00 sore harinya dan dilanjutkan pada pengukuran kedua dimulai dari setelah
penyiraman kedua yaitu 16:30:00 sampai dengan 06:30:00 esok harinya. Pada pengujian dan pengukuran nilai
kadar air ini menggunakan sensor soil moisture modifikasi sebanyak 4 buah yang tersambung pada modul
ADC dan dikoneksikan ke arduino nano dan NRF24L01 sebagai pengirim data kadar air ke Farm Station dan
diteruskan ke aplikasi esmart farming pada smartphone, sensor ditempatkan pada empat petak lahan. Sensor
kelembaban ini dirancang menggunakan dua batang besi stainless diameter 5mm sebanyak 2 buah untuk
tegangan negative dan positif, dengan panjang masing-masing batang besi yaitu 15cm. Pada pangkal besi
stainless masing-masing disambung kabel sebagai aliran arus ke modul ADC (Analog to Digital Converter).
Data input dari masing-masing batang besi stainless dikonversi menjadi nilai digital pada ADC yang menjadi
data Nilai ADC Sensor.
Dari grafik Pengukuran kadar air tanah gambar 5.a, diperoleh nilai analog yang telah dikonversi ke
nilai ADC 10 Bit pada arduino dengan Tegangan Referensi yaitu Vreff = 5Volt. Pengukuran sensor pada
gambar 5.a, dilakukan dengan cara mengkalibrasi nilai analog sensor yakni mengukur nilai analog tanah yang
dideteksi oleh sensor, untuk nilai penetapan standar Basah yaitu < = 350. Sedang untuk penetapan standar
kering yaitu dimulai dari nilai analog 800 – 1023. Konversi nilai dari analog ke Digital dengan metode sebagai
berikut : ADC = (Vin/Vref) * Bit Maksimal Data, yang mana Jumlah bit maksimal data yaitu 1023 dimulai
dari 0. Untuk menghitung nilai Tegangan Input (Vin) pada sensor soil moisture, dimana tegangan input ini
dipengaruhi oleh besaran nilai yang dideteksi sensor soil moisture. Logaritma perhitungan Gambar 5.c yaitu
sebagai berikut :
Vin

= Nilai Analog Sensor x ( Vreff / Jumlah Bit Maksimal Data )

Kemudian hitung nilai Selisih (n) = Nilai Bit Max Data (Kering) – Nilai Bit Standar Basah = 1023350 = 673. Sehingga untuk menghitung nilai %Rh (Persentase Kadar Air) pada Gambar 5.b, yaitu :
𝑹𝒉% =

[(𝑵𝒊𝒍𝒂𝒊 𝑩𝒊𝒕 𝑴𝒂𝒙 𝑫𝒂𝒕𝒂 − 𝑵𝒊𝒍𝒂𝒊 𝑨𝒏𝒂𝒍𝒐𝒈 𝑺𝒆𝒏𝒔𝒐𝒓 ]
𝒙 𝟏𝟎𝟎%
𝒏

Selanjutnya menghitung sensitivitas dari sensor soil moisture pada gambar 5.d. yaitu dengan cara
mengkonversi nilai Tegangan Input (Vin) pada sensor dari Volt ke miliVolt dengan logaritma yaitu sebagai
berikut : mV = Volt * 1000
, Jadi untuk sensitivitas yaitu : Sens
= %Rh / (mV).
Metode Pertama , pengukuran dilakukan saat penyiraman pertama jam 06:30:00 sampai dengan jam
16:30:00 sore, pada hari yang sama sebelum waktu penyiraman kedua. Dalam pengukuran ini diperoleh hasil
berupa data tingkat kadar air, persentase Rh, Tegangan Input soil moisture dan sensitivitas sensor pada tanah
yang dideteksi oleh ke empat sensor soil moisture.

Gambar 4.a. Pengukuran kadar air tanah

Gambar 4.b. %Rh (Persentase Kadar Air Tanah)
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Gambar 4.c. Tegangan Input Soil Moisture

Gambar 4.d. Sensitivitas Sensor Soil Moisture

Dari pengukuran dan pengujian menggunakan sensor soil moisture pada sensor 1 sampai sensor 4
dalam metode pertama diperoleh data pengukuran awal jam 06:30:00 pagi, berupa nilai rata-rata terendah pada
ADC yaitu 423, tingkat kadar air %Rh = 89% , dengan tegangan input (Vin) yang diterima oleh sensor yakni
2,07 Volt serta nilai sensitivitas sensor yaitu 0,043 dengan kondisi tanah dalam keadaan basah setelah
penyiraman pertama. Selanjutnya kondisi basah hanya bertahan ± 3 Jam yaitu 06:30:00 sd 10:30:00, dengan
nilai ADC yaitu naik menjadi 571 dengan %Rh turun menjadi 67% dengan tegangan input naik menjadi Vin
= 2,79Volt dan sensitivitas sensor mengalami penurunan yaitu 0,024 dengan kondisi tanah dalam keadaan
Lembab. Kondisi intensitas penyinaran matahari dan daya resapan tanah juga ikut mempengaruhi penurunan
tingkat kadar air tanah akibat penguapan dan daya resapan tanah, hal ini terlihat pada kondisi waktu diatas
jam 10:00:00 sampai dengan jam 16:00:00 dengan rata-rata penurunan persentase kadar air sekitar 4-5% tiap
jam. Tingkat kadar air terendah yaitu dengan nilai ADC = 758,5 terjadi pada jam 16:30:00 sebelum waktu
penyiraman kedua , dengan %Rh = 39% ,tegangan input mengalami kenaikan yaitu Vin = 3,71Volt dan
sensitivitas sensor mengalami penurunan yaitu 0,011. Pada waktu 16:30:00 kondisi tanah dalam keadaan
Lembab atau mendekati nilai kering yaitu 800-1023.
c. Metode Kedua , pengukuran dilakukan saat penyiraman Kedua jam 16:30:00 sampai dengan jam 06:30:00
esok pagi sebelum waktu penyiraman pertama hari kedua.

Gambar 5.a. Pengukuran kadar air tanah

Gambar 5.c. Tegangan Input Soil Moisture

Gambar 5.b. %Rh (Persentase Kadar Air Tanah)

Gambar 5.d. Sensitivitas Sensor Soil Moisture

Pengukuran yang dilakukan pada metode kedua dilakukan dengan mengukur tingkat kadar air saat
penyiraman kedua dilakukan yaitu jam 16:30:00 sampai dengan jam 06:30:00 esok paginya. Pada pengukuran
kedua, pada awal Jam 16:30:00 diperoleh nilai rata-rata terendah ADC dari ke empat sensor soil moisture
yaitu 434,8. Dengan nilai persentase kelembaban (%Rh) = 87% dan tegangan input (Vin) yaitu 2,12Volt serta
sensitivitas 0,041 dengan kondisi tanah dalam keadaan Basah. Tingkat kebasahan pada penyiraman kedua
bertahan ± 7 Jam dari jam 16:30:00 sampai dengan Jam 22:30:00. Dalam kondisi tersebut rata-rata penurunan
%Rh = 1-2%, Hal ini dipengaruhi oleh berkurangnya intensitas penguapan oleh matahari pada malam hari dan
hanya dipengaruhi oleh tingkat resapan tanah sehingga penurunan kadar air pada malam hari tidak sama
dengan siang hari. Perubahan kondisi dari basah ke lembab terjadi pada jam 23:30:00. Dan sampai dengan
pagi hari saat penyiraman pertama rata-rata penurunan %Rh = 1-2%. Pada pagi hari sebelum penyiraman
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pertama kondisi tanah masih dalam keadaan lembab dengan nilai ADC = 624, persentase tingkat kadar air (%
Rh)=59%, dan tegangan Input (Vin) = 3,05 serta sensitivitas sensor = 0,019.
Untuk pengukuran dan pengujian terhadap sensor hujan yaitu untuk mengukur terjadinya hujan atau
tidak, yang mana cara kerja sensor ini yaitu pada saat ada butiran air hujan dan mengenai panel sensor maka
akan terjadi proses elektrolisasi oleh air hujan untuk menghantarkan arus listrik dari module rain sensor. Rain
sensor yang digunakan yaitu type Rain Sensor FC-37 dengan dimensi 5cm x 4 cm berlapis nikel dengan kulitas
yang baik pada kedua sisi dan memiliki lapisan anti oksidasi terhadap korosi, dengan tegangan referensi antara
3,3Volt - 5Volt, dengan module yang dilengkapi komparator IC LM393 yang cukup stabil dengan output
15mA. Dalam pengukuran dan pengujian terhadap sensor hujan dilakukan dengan pengamatan nilai analog
saat kondisi intensitas hujan rintik, hujan deras dan tidak hujan.

Gambar 6. Grafik Pengukuran Rain Sensor

KESIMPULAN
Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini yaitu :
1. Implementasi Internet of things dan Wireless Sensor network pada penelitian ini diperoleh hasil yang cukup
baik yaitu berhasilnya membuat suatu system hardware dan software yang bekerja maksimal dalam
monitoring dan pemantauan kondisi lahan pertanian berupa penjadwalan penyiraman dan pemupukan, suhu
dari sensor DS18B20, kelembaban tanah dari Soil Moisture Sensor serta pengukuran kondisi cuaca hujan
atau tidak hujan dari rain sensor. Sistem yang dapat bekerja secara real time dalam mentransmisikan data
dari masing-masing node sensor menggunakan NRF24L01 ke Farm Station dan selanjutnya diteruskan
Home Station menggunakan Wireless Zigbee Pro 2,4Ghz. Dari Home Station selanjutnya data diteruskan
aplikasi esmart farming yang terkoneksi pada wireless ESP8266.
2. Hasil pengukuran pada penyiraman pertama dan kedua pada sensor soil mositure diperoleh data berupa
nilai ADC terendah yaitu berkisar 423 sampai dengan 434,8, dengan persentase kadar air (%Rh) berkisar
antara 87-89%, dan tegangan Input (Vin) berkisar 2,07-2,12Volt. Serta Sensitivitas sensor soil moisture
berkisar antara 0,041-0,043. Nilai ADC terendah tersebut merupakan kondisi tanah dalam keadaan basah
yaitu persentase Rh >75% yang disebabkan oleh intensitas air yang bertambah dari penyiraman. Untuk
kondisi tanah dalam keaadan lembab, nilai ADC berkisar antara 525 – 795, dengan persentase Rh = 33%74%, dan nilai tegangan pada sensor (Vin) berkisar antara 2,52Volt-3,89Volt. Serta nilai sensitivitas sensor
pada saat tanah dalam keadaan lembab berkisar antara 0,009-0,029.
3. Data yang diperoleh berupa kondisi tanah serta kelembaban tanah masih dalam kondisi standar yang sangat
baik untuk pertumbuhan tanaman, disebabkan penyiraman yang dilakukan secara teratur dan otomatis 2
kali sehari, sehingga kelembaban dan kadar air tanah tetap terjaga. Dalam penelitian tidak diperoleh kondisi
tanah kering atau kritis, walaupun dalam system dan aplikasi telah ditetapkan nilai standar kekeringan
tanah dengan nilai ADC berkisar antara 800 sampai dengan maksimal 1023, persentase (Rh) = 33% - 0%,
dan tegangan input (Vin) = 3,91Volt-5Volt serta sensitivitas sensor 0,008-0. Apabila kondisi sensor
mendeteksi kandungan air sudah sangat berkurang dan tanah mengalami kekeringan maka system akan
memberikan alarm berupa warning pada smartphone petani bahwa tanah mengalami kekeringan. Sehingga
system otomatisasi pada aplikasi esmart farming dapat mengantisipasi dengan melakukan penyiraman
otomatis pada lahan pertanian walaupun diluar jadwal penyiraman pagi ataupun sore hari. Dengan Aplikasi
dan system yang dapat bekerja secara teratur, terjadwal dan otomatis ini diharapkan pertumbuhan tanaman
dilahan pertanian juga meningkat.
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan aliran fluida sebagai media untuk mengurangi pencemaran udara.
Penelitian ini telah diuji cobakan pada ruangan pengelasan. Langkah ini adalah penelitian pendahuluan untuk menguji
lebih lanjut pada level industry, khususnya untuk mereduksi gas buang Industri. Fluida yang digunakan adalah fluida
cair dan gas. Fluida ini disirkulasikan secara kontinyu melalui alat yang telah dirancang bangun sebelumnya yang
dinamakan ejektor. Dengan ejektor akan timbul kondisi udara vacum dalam tabung yang akan mengisap udara ke dalam
tabung yang tentu ikutan udara seperti partikel debu dan lainnya akan ikut terisap. Partikel debu akan secara alami
bercampur dengan fluida air di dalam tabung. Pada penelitian ini partikel debu yang timbul akibat proses pengelasan
akan diukur, ketika ejektor belum dijalankan dan ketika ejektor dijalankan. Pengukuran Debu Total (Total Suspended
Partikel) dilakukan dengan menggunakan alat Staflex Air Sampler. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sirkulasi
fluida akan menimbulkan kevakuman dalam tabung dan berpengaruh secara signifikan mengurangi konsentrasi Total
Suspended Partikel di dalam ruangan praktek pengelasan.
Kata kunci : fluida, ejektor, pencemaran udara, partikel debu total

PENDAHULUAN
Polusi udara terjadi ketika gas, partikel debu, asap atau bau masuk atau dimasukkan ke atmosfer
dengan cara yang dapat membuat bahaya atau resiko bagi manusia, hewan dan tumbuhan. Polusi udara
mengancam kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi. Beberapa penelitian telah memaparkan
bahwa ada pengaruh yang signifikan antara pencemaran udara dan tingkat kesehatan manusia, bahkan
menyebabkan kematian , (Who, 2002; Brook dkk, 2010; Schiliro dkk, 2015; Al-Hemoud dkk, 2018).
Pencemaran udara dalam ruangan akan menibulkan efek dan resiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan
luar ruangan (WHO, 2005).
Di zaman industri seperti sekarang ini dan peningkatan jumlah populasi penduduk, pencemaran udara
tidak dapat dihilangkan sepenuhnya, tetapi langkah-langkah dapat diambil untuk menguranginya. pemerintah
telah mengembangkan, dan terus mengembangkan, pedoman untuk kualitas udara dan peraturan untuk
membatasi emisi dalam upaya untuk mengendalikan polusi udara dinegara lain termasuk di Indonesia, (Lima
dkk., 2009, KLH, 1999). Juga penelitian terkait dengan kualitas udara di kota Makassar telah dilakukan (Sattar
dkk, 2012), lebih khusus juga dilaporkan sebagai hasil openelitian terkait dengan partikel diudara yang lebih
halus yang dikenal dengan PM10 di Makassar yang intinya bahwa pencemaran udara penting untuk
memperoleh perhatian khusus, (Sattar dkk, 2014, Rashid dkk, 2014). Pada tingkat individu, kita dapat
mengurangi masalah kontribusi terhadap pencemaran udara dengan mengurangi penggunaan mobil pribadi
atau menggunakan transportasi umum. selain itu, membeli bola lampu dan peralatan yang hemat energi atau
mengurangi penggunaan listrik kita akan mengurangi polutan yang dihasilkan dalam produksi listrik, yang
menciptakan sebagian besar polusi udara industri.
Deutsce Industrie Normen (DIN) menjelaskan bahwa las adalah ikatan metalurgi pada sambungan
logam paduan yang dilaksanakan dalam keadaan panas dan cair, dijelaskan lebih lanjut bahwa las adalah
sesuatu proses dimana bahan dan jenis yang sama digabungkan menjadi satu sehingga terbentuk suatu
sambungan melalui ikatan kimia yang dihasilkan dari pemakaian panas dan tekanan (Suharno, 2008). Oleh
karena ada sumber panas maka akan menghasilkan gas-gas dan partikel, dimana gas-gas yang timbul adalah
Debu (Partikel) dalam asap las besarnya berkisar antara 0,2 µm sampai dengan 3 µm. Komposisi kimia dari
*1) Korespondensi penulis: Sattar Yunus, Telp.082187010203, Email : sattaryunus@ymail.com
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debu asap las tergantung dari jenis pengelasan dan elektroda yang digunakan. Bila elektroda jenis hydrogen
rendah, di dalam debu asap akan terdapat fluor (F) dan oksida kalium (K2O). Dalam pengelasan busur listrik
tanpa gas, asapnya akan banyak mengandung oksida magnesium (MgO). Gas-gas yang terjadi pada waktu
pengelasan adalah gas karbon monoksida (CO), karbon dioksida (CO2), ozon (CO3) dan gas nitrogen dioksida
(Wiryosumarto dan Okumura, 2004). Menurut Harsono (1996) sewaktu proses pengelasan berlangsung
terdapat gas-gas yang berbahaya yang perlu diperhatikan yaitu Gas Karbon Monoksida (CO). Gas ini
mempunyai afinitas yang tinggi terhadap haemoglobin (Hb) yang akan menurunkan daya penyerapannya
terhadap oksigen, serta kondisi Debu Total (TSP) juga tak kalah pentingnya untuk dikendalikan dalam ruang
pengelasan.
Sebagai upaya mengurangi partikel dan gas berbahaya lainnya yang timbul dalam ruangan ketika
berlangsung proses pengelasan, diperlukan suatu sistem atau alat yang dapat mengurangi gas-gas atau partikel
yang timbul. Salah satu metode yang dapat dilakukan adalah memanfaatkan fluida sebagai media dengan
menggunakan metode ejektor. Ejektor telah berhasil digunakan untuk aplikasi pembersihan gas tercemar
selama beberapa dekade terakhir karena kemampuan mereka menangani gas yang mengandung polutan seperti
uap, gas, dan aerosol padat/cair hingga ukuran 0,1 μ𝑚 (Dutton dkk., 1982; Subramarian dkk., 2006).
Berdasarkan uraian tersebut maka pada penelitian ini akan menyelidiki seberapa besarkah kevakuman yang
ditimbulkan oleh sirkulasi fluida dan meneliti pengaruhnya terhadap pencemaran udara khususnya Debu
Total.
METODE PENELITIAN
Konstruksi Alat Penjernih Udara
Komponen inti seperti Pompa, Ejektor, Bak penampung, Silinder energi dan tiang penyangga pada
alat penjernih udara telah dirangkai dan diselesaikan seperti pada gambar 1.

Gambar 1. Konstruksi Alat Penjernih Udara Hasil Rancang Bangun

Skema Instalasi Alat
Rancang bangun Instalasi ejektor yang terdiri dari beberapa komponen inti seperti tabung silinder,
bak penampungan dan komponen lainnya telah dikerjakan dan diselesaikan, instalasinya seperti yang
ditunjukkan pada Gambar 2.
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Gambar 2. Skema Instalasi Alat Penjernih Udara

Pengambilan Sampel Udara
Pelaksanaan penelitian dilakukan untuk menguji sejauh mana pengaruh alat penjernih udara atau
dinamai ejektor yang telah dirancang dan dibuat maka dilakukan pengujian awal pada ruang pengelasan,
sebelum dilanjukan ke Industri. Sebagai tahapan uji coba alat ini dilakukan di ruang praktek pengelasan
mahasiswa pada Politeknik Akademi Teknik Industri (ATI) Makassar, dengan pertimbangan bahwa pada
ruang pengelasan ketika berlangsung pengelasan maka akan timbul kondisi udara yang rentang dengan kondisi
udara buruk yang tentu dikhawatirkan memiliki dampak terhadap pekerja las ataupun mahasiswa yang
sementara praktik las. Alat pengambilan sampel udara difasilitasi oleh Balai Teknik Lingkungan dan
Pengendalian Penyakit Kelas I Makassar, yang peralatannya tersedia dan memadai untuk pengambilan sampel
dan juga untuk analisis dari sampel udara yang telah diambil. Sampel TSP digunakan alat Staflex Air Sampler.
Alat yang digunakan untuk pengambilan sampel ditunjukkan pada gambar 3.

Gambar 3. Alat Pengukur TSP

Pengambilan sampel dilakukan dalam dua kondisi pengujian udara yaitu: Kondisi Ejektor OFF :
Pengambilan dan analisis sampel udara ketika sedang berlangsung praktik pengelasan namun belum
dioperasikan ejektor. Data yang dihasilkan adalah sebagai kontrol untuk melihat seberapa besar pengaruh
ejektor. Kondisi Ejektor ON : Pengambilan dan analisis sampel udara ketika sedang berlangsung praktek
pengelasan dan sementara dioperasikan ejektor, Data konsentrasi yang diperoleh akan dibandingkan antara
kedua kondisi pengembilan sample udara.
Prosedur Pelaksanaan Pengambilan Sampel Udara
a. Mencatu sistem peralatan instalasi dengan daya listrik.
b. Mengoperasikan mesin pompa (5) untuk mengisi bak penampung (4).
c. Membuka katup (9) dan katup (10) serta menutup katup (3) hingga silinder (2) dapat terisi penuh.
d. Menutup katup (9) dan katup (10) setelah silinder (2) terisi penuh.
e. Mengukur tinggi awal level air bak penampung (4).
f. Menjalankan ejektor dengan membuka katup (3) dan katup (10), sehingga air tersirkulasi secara
kontinyu
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g. Mencatat nilai vakum yang terukur pada vacuum gauge (8) setelah membuka katup (10).
h. Mencatat dan menjaga ketinggian level air pada bak penampung (4).
i. Menetapkan throat ejector (3) yang panjangnya 30 cm yang digunakan berdasarkan hasil pengujian
yang telah dilakukan sebelumnya.
j. Mengoperasikan alat gas sampler ambien dan staflex air sampler
k. Mencatat waktu mulai mengoperasikan alat pada langkah n
l. Alat Sampling dioperasikan selama 60 menit, dengan tiga kali pengambilan sampel yaitu jam 9-10;
10-11;13-14 (dalam keadaan mahasiswa sementara melakukan pengelasan, seperti kondisi ketika
pengambilan sampel tanpa menjalankan ejektor).
m. Setelah cukup dengan durasi waktu masing-masing, maka ejektor di stop dan juga alat sampler
n. Sampel udara dibawa ke Laboratorium BTKL-PP untuk dianalisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Tekanan vakum berdasarkan panjang leher ejektor.
Pada penelitian ini dilakukan variasi pergantian panjang throat sebanyak tiga kali, dimana panjang
masing-masing throat yaitu 10cm, 20 cm dan 30cm dengan diameter throat sebesar 2 cm dan diameter silinder
vakum sebesar 30cm. Berdasarkan grafik di atas (Gambar 4), menunjukkan bahwa nilai tekanan vakum
tertinggi terdapat pada percobaan dengan menggunakan panjang throat sebesar 30 cm dengan tekanan vakum
sebesar 87477,3 Pa sedangkan tekanan vakum terendah menggunakan panjang throat sebesar 10 cm dengan
tekanan vakum sebesar 90517 Pa . Adapun diameter throat yang digunakan yaitu 2 cm. Ketika panjang troath
semakin panjang, maka daya tekan dari bagian atas ejektor akan semakin banyak di konversi menjadi
kecepatan aliran yang mengakibatkan tekanan vakum akan semakin besar , ini sesuai dengan persamaan :

𝑃1 =

1
𝜌(𝑣2 2 − 𝑣1 2 ) + 𝑃2
2

Panjang Throat (cm)
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Gambar 4. Grafik hubungan antara panjang throat demgan tekanan vakum

Hasil Pengukuran Konsentrasi Debu Total dari Sampel Udara
Berdasarkan hasil pengukuran udara dalam ruangan pengelasaan untuk parameter Debu Total (Total
Suspended Particle) seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4, dengan kondisi ejektor tidak dijalankan, pada
pengambilan sampel pukul 09-10 pagi diperoleh konsentrasi TSP sebesar 0,155 mg/m 3, pukul 11-12 sebesar
0,156 mg/m3, sedangkan pada pukul 13-14 konsentrasinya sebesar 0,158mg/m3. Sementara hasil pengukuran
TSP pada kondisi ejektor dijalankan, pada pukul pukul 09-10 pagi diperoleh konsentrasi TSP sebesar
0,152mg/m3, pukul 11-12 sebesar 0,149mg/m3, sedangkan pada pukul 13-14 konsentrasinya sebesar
0,147mg/m3. Nampak ada penurunan konsentrasi TSP ketika dijalankan ejektor, juga lebih nampak
pengurangan pada pengambilan sampel pukul 13-14.
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Gambar 5. Grafik konsentrasi TSP di udara pada saat ejektor OFF dan ON

Pada pengukuran TSP dari seperti Gambar 5 diatas, nampak juga bahwa pada saat ejektor belum
dijalankan konsentrasi TSP trendnya kelihatan meningkat, sedangkan ketika ejektor dijalankan konsentrasi
debu total (TSP) trendnya menurun. Pengaruh ejektor nampak bahwa dapat menurunkan komsentrasi TSP
sekitar 4,47 Penyebabnya karena partikel memiliki massa sendiri yang secara alamik akan jatuh kedalam air
dalam tabung. Partikel sendiri dapat dikategorikan berdasarkan diameternya. Jika diameternya lebih kecil
atau sama dengan 2,5 mikron maka dikategorikan partikel halus, jika diameternya antara 2,5-10 mikron
disebut partikel kasar, sedangkan yang diameternya lebih besar dari 10 mikron inilah yang disebut Debu Total
atau dikenal juga dengan Total Suspended Partikel (Sattar dkk., 2014). Semakin halus partikel itu semakin
tinggi dampaknya terhadap kesehatan pernapasan (Rashid dkk, 2014).
KESIMPULAN
Dalam paper ini, telah dipaparkan bahwa pengurangan debu total total diudara yang diisap dari udara dengan
kondisi kevakuman yang timbul dalam tabung akibat sirkulasi fluida dan selanjutnya gas pencemar dan
partikel tersebut akan dikirim ke dalam fluida air yang terus menerus bersirkulasi, kesimpulan dalam penelitian
ini adalah :
a. Terdapat pengaruh yang signifikan pengurangan konsentrasi Total Suspended Partikel dengan
pengoperasian ejektor. Dan semakin lama ejektor dioperasikan maka menunjukkan pengurangan Total
Suspended Partikel semakin lebih besar.
b. Tingkat kevakuman yang timbul dipengaruhi oleh panjang leher ejektor dan semakin besar nilai vakum
maka akan semakin tinggi kemampuan pengurangan konsentrasi Total Suspended Partikel.
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