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ABSTRAK 

 

 

Perkembangan teknologi dalam bidang pertanian semakin tahun semakin 

pesat. Sehingga masyarakat khususnya petani yang tertinggal dalam 

memanfaatkan kemajuan teknologi tidak akan memperoleh keuntungan yang 

maksimal dari kegiatan usaha yang dilakukannya. Salah satu teknologi bertanam 

yang modern adalah menanam dengan sistem hidroponik. Tetapi sistem 

hidroponik ini menurut sumber dari pendapat petani sangat banyak menggunakan 

listrik karena sistemnya  menggunakan pompa air yang perlu digunakan selama 

24 jam. Salah satu cara untuk penghematan adalah dengan melakukan 

pemantauan pemakaian daya pada pompa yang digunakan. Tujuan dari tugas 

akhir ini adalah penghematan daya pemakaian, arus pemakaian, dan daya 

pemakaian pada beban pompa DC, dan juga memeriksa tegangan pengecasan, 

arus pengecasan, dan daya pengecasan aki pada sistem yang digunakan. Pada 

proyek akhir ini yang dilakukan adalah membuat sistem penghemat daya 

pemakaian pompa DC. Sensor tegangan dan sensor arus yang dikontrol 

menggunakan arduino Atmega 2560. Hasil sistem penghemat daya penggunaan 

pompa air DC dapat meningkatkan efesiensi pemakaian daya 16,45% bila 

dibandingkan dengan daya pemakaian pompa air AC dengan spesifikasi pompa 

yang sama. 

 

Kata kunci : Sensor, Baterai, Pompa DC, Arduino Atmega 2560  
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ABSTRACT 

 

 

The development of technology in the agricultural sector is increasingly 

rapid. So that people, especially farmers who are left behind in taking advantage 

of technological advances, will not get the maximum benefit from their business 

activities. One of the modern farming technologies is planting with a hydroponic 

system. But this hydroponic system, according to sources from the opinion of 

farmers, uses a lot of electricity because the system uses a water pump which 

needs to be used for 24 hours. One of the ways to save is by monitoring the power 

consumption of the pumps used. The purpose of this final project is to save power 

consumption, current usage, and power consumption at DC pump loads, and also 

check the charging voltage, charging current and charging power of the battery 

in the system used. DC. The voltage and current sensors that are controlled using 

the Arduino Atmega 2560.The results of the power saving system using a DC 

water pump can increase the efficiency of power consumption by 16.45% when 

compared to the power consumption of an AC water pump with the same pump 

specifications. 

 

Keywords: Sensor, Battery, DC Pump, Arduino Atmega 2560 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Pertanian di Indonesia merupakan salah satu sektor sumber 

perekonomian Indonesia. Wilayah Indonesia juga termasuk hutan hujan tropis 

yang di mana hutan selalu basah dan lembap, dan curah hujan yang tinggi, daerah 

inisangat cocok untuk bercocok tanam. Di Indonesia budaya bercocok tanam 

sudah lama menjadi pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia, salah-

satu mata pencaharian utama masyarakat Indonesia. Tapi di era modern sekarang 

banyak hutan yang telah dibuka sebagai lahan-lahan perkebunan sawit, karet dan 

juga digunakan untuk tempat tinggal masyarakat. Sehingga lahan-lahan pertanian 

menjadi berkurang. Di sini timbul keinginan masyarakat Indonesia yang tetap 

bertani sebagai mata pencaharian, tetapi tidak menggunakan lahan yang luas 

untuk tempat menaman. Oleh karena itu, dengan lahan pertanian yang kurang, 

digunakanlah lahan pertanian di perkarangan rumah dengan menggunakan sistem 

hidroponik. 

Budidaya sistem hidroponik adalah budidaya menanam dengan 

memanfaatkan air tanpa menggunakan media tanah dengan menekankan pada 

pemenuhan kebutuhan nutrisi bagi tanaman tersebut [1]. Sehingga budidaya 

menggunakan sistem hidroponik ini tidak memerlukan tanah dan lahan yang luas, 

tetapi cukup menggunakan instalansi pipa plastik dan sirkulasi air. Pipa plastik 

tersebut berguna sebagai pengganti lahan/tempat menanam dan sirkulasi air 

tersebut sebagai pengganti media tanah pada tanaman dan sebagai sumber nutrisi 

bagi tanaman [1].  

Keunggulan bercocok tanam hidroponik secara umum salah satunya 

yaitu menanam dapat dilakukan pada lahan sempit, bahkan dapat dilakukaan di 

dalam ruangan sekalipun dan juga ramah lingkungan [2]. Budidaya hidroponik 

juga ada yang menggunakan teknik apung, sumbu, dan ada yang menggunakan 

listrik. Seorang petani yang bernama Bapak Muhidin, sebelumnya menggunakan 
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sistem hidroponik dengan teknik sumbu, dan apung. Dia mengaku bahwa teknik 

tersebut hemat biaya karena tidak menggunakan energi listrik rumah, tapi dia juga 

mengklaim bahwa banyak kekurangannya dari sistem ini, karena harus sering 

melakukan pengadukan, dan pergantian nutrisi. Selain itu, tanaman sering 

mengalami kekurangan oksigen yang dapat menghambat pertumbuhan tanaman. 

Sehingga ia beralih dengan menggunakan sistem hidroponik energi listrik. Sistem 

hidroponik energi listrik lebih bagus dibanding dengan sistem yang lain, tapi di 

sisi lain terdapat permasalahan yang sering terjadi pada petani yang menggunakan 

sistem energi listrik pada hidroponik. Sistem hidroponik yang menggunakan 

energi listrik pada rumah kurang efektif, karena penggunaan pompa air selama 24 

jam dan jika listrik padam maka tanaman hidroponik akan layu, dan kalau terlalu 

lama tidak di aliri air maka tanaman akan mati [3]. 

Dari permasalahan yang dialami oleh beberapa petani, maka timbul ide  

untuk membuat suatu alat yang memperbaiki sistem dari yang sudah ada 

sebelumnya, yaitu dengan cara membuat alat yang dapat menghemat daya 

pemakaian pompa air, sehingga petani hidroponik bisa menghemat pengeluaran 

biaya listrik. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan pada latar belakang, rumusan masalah pada 

proyek akhir ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh diterapkannya sistem penghemat yang dibuat 

terhadap pemakaian energi listrik. 

2. Bagaimana cara memeriksa dan menyimpan penggunaan daya dengan 

sistem yang dibuat. 
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1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah pembuatan proyek akhir ini adalah: 

1. Untuk memeriksa daya pemakaian pompa dan pengecasan aki pada 

sistem masih belum otomatis. 

2. Sistem yang dibuat belum bisa mengontrol pemakaian daya, hanya 

bisa memeriksa pemakaian daya. 

3. Kondisi/keadaan pada listrik AC selalu hidup saat daya aki tidak 

memenuhi menghidupi pompa air.  

 

1.4 Tujuan Proyek Akhir 

Dari rumusan masalah diatas, maka tujuan dari proyek akhir ini yaitu: 

1. Sistem penghemat yang dibuat untuk menghemat daya dan biaya 

listrik pada sistem hidroponik. 

2. Untuk memeriksa dan menyimpan data daya pada sistem yang dibuat 

melalui Micro SD card. 
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BAB II 

DASAR TEORI 

 

 

2.1 Hidroponik 

Cara menanam sistem hidroponik ini sangat berguna pada zaman ini, 

karena sangat menghemat lahan dan media karena termasuk cara menanam yang 

modern. Hidroponik sebenarnya adalah teknik menanam tumbuhan tanpa media 

tanam, media tanamnya sendiri diganti dengan sirkulasi air dan nutrisi. Dengan 

kata lain hidroponik sendiri berarti menanam dalam air dengan kandungan unsur 

hara [4]. Contoh sistem hidroponik dapat dilhat pada gambar 2.1 sebagai berikut: 

 

Gambar 2.1 Contoh sistem hidroponik [5] 

 

Sistem hidroponik  sebenarnya ada beberapa macam, tetapi hanya 

beberapa yang sering digunakan dan keefektifan teknik ini cukup berhasil 

diterapkan dari teknik yang lain, seperti teknik NFT, Irigasi,dan sistem apung. 

Diantara sistem yang telah ada, hidroponik sistem apung sebenarnya 

yang paling sederhana dan paling murah mengeluarkan biaya, tetapi sistem ini 

kurang efektif untuk pertumbuhan tanaman. NFT hidroponik dan irigasi tetes 

merupakan sistem yang sangat efektif untuk menanam secara hidroponik, tetapi 

sistem ini sangat banyak menggunakan listrik.  
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2.2 Sistem penghemat daya 

Sistem penghemat daya yang dibuat bertujuan untuk memeriksa 

pemakaian daya pada sistem hidroponik. Sistem yang dibuat memang tidak 

sepenuhnya mempunyai keefektifan untuk penghematan sistem tersebut, tetapi 

cukup untuk mengurangi daya pemakian sebelum dan sesudah menggunakan 

sistem. 

Sistem ini terdiri dari beberapa komponen sebagai pengontrol sistem 

penghematnya, yang akan dijelaskan pada penjelasan dibawah ini. 

 

2.3 Komponen yang digunakan 

2.3.1 Arduino ATmega 2560 

Arduino ATmega 2560 adalah papan pengembangan mikrokontroller 

yang berbasis Arduino dengan menggunakan chip ATmega 2560. Board ini sudah 

memiliki segala sesuatu yang dibutuhkan untuk sebuah Mikrokontroler. 

Mikrokontroler itu sendiri adalah chip atau IC (Integrated Circuit) yang bisa 

diprogram menggunakan PC. Tujuan menanamkan program pada Mikrkontroller 

adalah agar rangkaian elektronik dapat membaca input, memproses input dan 

menghasilkan output sesuai yang diinginkan [6]. Adapun pinout diagram dari 

Arduino Atmega 2560 dapat dilihat pada gambar 2.2 sebagai berikut: 

 

Gambar 2.2 Pin out Arduino ATmega 2560 [7] 

 

Arduino tidak perlu perangkat chip programmer karena didalamnya 

sudah ada bootloader yang akan menangani upload program dari PC. Bahasa 
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pemrograman relatif mudah karena software Arduino ATmega 2560 dilengkapi 

dengan kumpulan library  yang cukup lengkap. Bahasa pemrograman yang 

digunakan adalah bahasa C [6]. 

 

2.3.2 Sensor INA219 

Sensor INA219 merupakan modul sensor yang dapat membaca nilai 

tegangan dan arus pada suatu rangkaian listrik. INA219 dilengkapi dengan 

interface I2C dan dapat mengukur arus hingga ±3,2A dengan kisaran resolusi 

pada 0,8 mA pada internal data 12 bit ADC [8]. Konfigurasi pin sensor INA219 

dapat dilihat pada gambar 2.3 sebagai berikut: 

 

Gambar 2.3 Konfigurasi pin sensor INA219 [8] 

 

Pin IN + dan IN – merupakan pin positif dan negatif input dari arus yang 

akan di lakukan pengukuran dimana pin positif dihubungkan dengan beban yang 

dilalui listrik sedangkan yang negatif dihubungkan dengan ground. Pin SCL dan 

SDA adalah pin serial komunikasi I2C ke arduino [8]. Bentuk fisik Sensor 

INA219 dapat dilihat pada gambar 2.4 sebagai berikut:  

 

Gambar 2.4 Sensor INA219 [9] 

 

2.3.3 Sensor ACS712-30A 

Sensor arus adalah suatu alat yang mengukur jumlah arus pada alat 

elektronik. Sensor arus biasanya terdiri dari rangkaian elektronik yang mengubah 

arus menjadi tegangan listrik. Sensor arus yang biasa digunakan adalah chip 
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ACS712. Sensor arus bekerja dengan mengalirkan arus melalui tembaga yang di 

dalamnya menghasilkan medan magnet yang ditangkap oleh integrated Hall IC 

dan diubah menjadi tegangan yang proporsional [10]. Bentuk fisik sensor arus 

ACS712 dapat dilihat pada gambar 2.5 sebagai berikut: 

 

Gambar 2.5 Sensor ACS712 [10] 

 

Pada umumnya aplikasi sensor ini biasanya digunakan untuk mengontrol 

motor, deteksi beban listrik, switched-mode power supplies dan proteksi beban 

berlebih. Konfigurasi pin sensor ACS719 dapat dilihat pada gambar 2.6 sebagai 

berikut: 

 

Gambar 2.6 Konfigurasi pin sensor ACS712 [10] 

 

2.3.4 Sensor Tegangan DC 

Sensor tegangan DC adalah alat yang dapat mengukur tegangan pada alat 

elektronik. Sensor tegangan DC umumnya berupa sebuah rangkaian pembagi 

tegangan atau yang biasa disebut voltage divider. Prinsip kerja Sensor tegangan 

DC ini yaitu didasarkan pada prinsip penekanan resistansi, dan dapat membuat 

tegangan input berkurang hingga 5 kali dari tegangan asli [11]. Sensor tegangan 

DC disini digunakan untuk mengukur tegangan DC.  
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Bentuk fisik Sensor tegangan DC dapat dilihat pada gambar 2.7 sebagai 

berikut: 

 

Gambar 2.7 Sensor tegangan DC [12] 

 

Sensor tegangan DC ini hanya mampu membaca tegangan maksimal 

25V. Pada dasarnya pembacaan sensor hanya diganti dalam bentuk bilangan dari 

0 sampai 1023, karena chip arduino memiliki 10 bit, jadi resolusi simulasi modul 

0,00489V yang didapati dari 5V/1023, dan tegangan input dari 0,00489 

Vx5=0,02445 V  [13]. Sehingga dapat dirumuskan seperti persamaan berikut: 

Vout = (Analog Read(A2) X 0,00489) x 5…………………………..…………..(1) 

 

2.3.5 Power supply 

Power supply adalah salah satu hardware yang berperan untuk 

memberikan supply daya . Fungsi utamanya adalah untuk mengubah arus AC 

menjadi arus DC [14]. Adapun power supply yang dipakai disini untuk pemberi 

tegangan DC 12 volt. Bentuk fisik power supply dapat dilihat pada gambar 2.8 

sebagai berikut: 

  

Gambar 2.8 Power Supply 
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2.3.6 Baterai/Aki 

Baterai/Aki merupakan alat penyimpan energi listrik dalam satuan Watt 

Hour. Aki dibagi dalam 2 jenis yaitu aki basah dan aki kering. Aki basah adalah 

aki yang menggunakan cairan sebagai media untuk menyimpan energi listrik, 

sedangkan aki kering adalah aki yang  menggunakan serbuk untuk menyimpan 

energi listrik [15]. Aki disini digunakan sebagai pengganti listrik sementara pada 

beban pompa DC. Pada proyek akhir ini, kami menggunakan aki kering 12 Volt 

dan 7,2 Ah. Bentuk fisik aki kering dapat dilihat pada gambar 2.9 sebagai berikut: 

 

Gambar 2.9 Baterai/Aki 

 

Kapasitas baterai dapat dinyatakan pada persamaan dibawah ini : 

                   

Dimana : 

                          

                         

                        

 

2.3.7 Module driver relay 

Relay merupakan komponen elektronika berupa saklar elektrik yang 

dioperasikan menggunakan prinsip elektromagnetik. Relay disini digunakan 

sebagai penghubung dan pemutus rangkaian. Kontak normally close (tertutup), 

akan menjadi kontak normally open (terbuka) pada saat tegangan melewati coil 

relay dan begitupun sebaliknya [16]. Module relay yang digunakan adalah tipe 
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module relay 4 channel. Bentuk fisik relay dapat dilihat pada gambar 2.10 sebagai 

berikut: 

 

Gambar 2.10 Module driver relay [16] 

 

2.3.7.1 Konfigurasi pin driver relay 

Konfigurasi pin driver relay ke Arduino dapat dilihat pada tabel 2.1 

sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Konfigurasi pin driver relay 

 

2.3.8 RTC DS3231 

RTC (Real Time Clock) merupakan komponen yang dapat memberikan 

informasi tentang waktu.  RTC secara sederhana merupakan sistem pengingat 

detik, menit, jam, hari, bulan, dan tahun. Sebuah RTC dilengkapi dengan baterai 

sebagai pemberi power yang bernama CMOS (Complementary Metal Oxide 

Semiconductor) agar modul ini tetap berjalan, modul ini mengupdate tanggal dan 

waktu secara berkala sehingga kita dapat menerima tanggal dan waktu akurat dari 

modul RTC kapanpun kita butuhkan [17]. Bentuk fisik RTC DS3231 dapat dilihat 

pada gambar 2.11 sebagai berikut: 

 

Gambar 2.11 RTC DS3231 [18] 

No Pin Driver Relay Pin Arduino 

1 VCC 5 Volt 

2 GND Ground 

3 IN Digital 
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2.3.9  Module Micro SD  

Micro SD berfungsi sebagai ruang penyimpanan data digital yang 

fungsinya hampir sama dengan CD dan DVD. Bedanya Micro SD berbentuk 

sangat kecil. Micro SD dapat membaca dan menulis data berkali - kali tanpa ada 

batasan, tahan lama, dan memiliki kapasitas penyimpanan yang lebih besar dan 

difungsikan untuk penyimpanan gadget modern yang berbentuk kompak [19]. 

Bentuk fisik Micro SD dapat dilihat pada gambar 2.12 sebagai berikut: 

 

Gambar 2.12 Micro SD [20] 

 

2.3.10 MPPT (Maximum Power Poin Tracking) 

Maximum Power Point Tracking (MPPT) merupakan sebuah sistem 

elektronik yang digunakan untuk mendapatkan nilai arus dan tegangan yang 

optimal sehingga menghasilkan daya yang maksimal. Pada proyek akhir ini 

MPPT digunakan untuk menyimpan tegangan keluaran dari water generator dan 

mengatur pengisian baterai di sistem pengecasan yang menggunakan trafo CT 

[21]. Karakteristik maksimum dari MPPT yaitu power voltage 17,1 volt dan 

maximum power current 7,02 ampere. Bentuk fisik MPPT dapat dilihat pada 

gambar 2.13 sebagai berikut: 

 

Gambar 2.13 MPPT [21] 
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2.3.11 Water generator 

Water generator merupakan pembangkit listrik skala kecil yang 

menggunakan tenaga air sebagai tenaga pergerakannya seperti saluran irigasi, air 

terjun alam dan juga bisa menggunakan dorongan output dari pompa air dengan 

cara memenfaatkan tekanan debit air. Water generator adalah suatu alat yang 

menghasilkan tenaga listrik dengan masukan tenaga mekanik atau mengubah 

tenaga mekanik menjadi tenaga listrik. Bentuk fisik water generator dapat dilihat 

pada gambar 2.14 sebagai berikut: 

 

Gambar 2.14 Water generator 

 

2.3.12 Pompa DC 

Pompa DC merupakan perangkat elektromagnetis yang mengubah energi 

listrik menjadi energy mekanik. Energi mekanik ini digunakan untuk memutar 

pompa, fan atau blower, menggerakkan kompresor, dan mengangkat beban [22]. 

Pompa DC disini digunakan mengaliri air pada sistem hidroponik, tetapi sebelum 

dialiri ke hidroponik, pompa tersebut di sambung ke water generator agar 

menghasilkan tegangan sebagai pengecas baterai/aki. Bentuk fisik Pompa DC 

dapat dilihat pada gambar 2.15 sebagai berikut: 

 

Gambar 2.15 Pompa DC 
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2.3.13 Trafo CT 

Trafo CT adalah perangkat listrik yang digunakan untuk member daya 

listrik dari suatu rangkaian ke sirkuit lain tanpa mengubah frekuensinya dan 

mencapai dengan induksi elektromagnetik. Fungsi utamanya adalah untuk 

menaikkan dan menurunkan tegangan. Trafo CT disini digunakan sebagai 

pengecas pada aki 12 Volt. Trafo CT yang digunakan yaitu dengan tegangan 12 

Volt dan arus 3 Ampere [23]. Bentuk fisik dari Trafo CT dapat dilihat pada 

gambar 2.15 sebagai berikut: 

 

Gambar 2.16 Trafo CT 3 ampere [23]  
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BAB III 

METODE PELAKSANAAN 

 

 

Dalam pembuatan proyek akhir terdapat beberapa tahapan dalam proses 

pengerjaan yang bertujuan untuk mempermudah dalam pencapaian target 

penyelesaian. Metode pelaksanaan yang di terapkan sebagai berikut. 

 

3.1 Flowchart  perancangan dan pembuatan alat 
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Gambar 3.1 Flowchart perancangan dan pembuatan alat 

 

3.2 Survei, pengolahan dan analisa data 

3.2.1 Survei data 

Survei adalah pemantauan dan pengumpulan data-data yang berkaitan 

dengan proyek akhir. Pengumpulan data ini di bagi menjadi dua yaitu 

pengumpulan data secara langsung dan tidak langsung. 

1. Pengumpulan Data Secara Langsung 

Pengumpulan data secara langsung didapat dari dari pembimbing 1 

dan pembimbing 2. Data ini juga mengumpulkan data seperti, survei 

lapangan ke petani hidroponik setempat dan mengajukan  sistem yang 

akan dibuat kepada petani hidroponik tersebut. 

 

 

Pembuatan software dan program 

keseluruhan sistem penghemat 

daya pada hidroponik 
 

Pengujian sistem keseluruhan 

sistem penghemat daya pada 

hidroponik 

Apakah sistem keseluruhan 

sistem penghemat daya 

pada hidroponik sesuai 

dengan yang diinginkan? 
 

Pembuatan laporan 

proyek akhir 

Tidak 

Selesai 

A 

Ya 
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2. Pengumpulan Data Secara Tidak Langsung 

Pengumpulan data secara tidak langsung di dapatkan dari referensi 

buku yang masih berkaitan dengan proyek akhir sistem penghemat 

pada tanaman hidroponik. 

 

3.2.2 Pengolahan data 

Data tentang sistem penghemat daya  pada sistem hidroponik yang telah 

dikumpulkan akan diolah sesuai dengan referensi yang mengacu pada proyek 

akhir. 

  

3.2.3 Analisa Data 

Menganalisa data tentang sistem penghemat daya dilakukan untuk 

mengolah data hasil dari penelitian menjadi sebuah informasi baru yang dapat 

digunakan dalam membuat kesimpulan. 

 

3.3 Perancangan hardware konstruksi sistem penghemat daya pada 

hidroponik 

Perancangan hardware konstruksi sistem penghematan daya pada 

hidroponik pada proyek akhir ini dibuat sesuai dengan bentuk yang telah 

ditentukan. Pada proyek akhir ini rancangan konstruksi seperti bentuk hidroponik 

sederhana yang terdiri dari rangka dan pipa untuk sirkulasi air. 

 

3.4 Pembuatan hardware konstruksi sistem penghemat daya pada 

hidroponik 

Pembuatan hardware konstruksi sistem penghematan daya pada 

hidroponik dilakukan dengan pembuatan rangka dan melubangi pipa, lalu 

menempatkan pipa pada rangka sesuai bentuk untuk sirkulasi air. Kemudian 

menempatkan box panel kontrol elektrik pada bagian bawah rangka hidroponik. 
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3.5 Perancangan hardware elektrik sistem penghemat daya pada 

hidroponik  

Perancangan hardware elektrik sistem penghematan daya pada 

hidroponik dilakukan dengan menentukan komponen elektrik yang akan 

digunakan seperti, Sensor INA219, Sensor tegangan DC, Sensor ACS712, 

Arduino AT Mega 2560, Rtc DS3231, Power Supply, Trafo CT, Driver Relay, 

Step Down, Micro SD, LCD 16x2, MPPT, Aki 12 Volt, Pompa DC, dan Water 

Generator. 

 

3.6 Perakitan hardware elektrik sistem penghemat daya pada 

hidroponik 

Proses perakitan hardware elektrik dimulai dengan menempatkan 

komponen ke box panel elektrik, dan di wiring sesuai dengan rangkaian yang 

telah ditentukan. 

 

3.7 Pengujian hardware elektrik sistem penghemat daya pada 

hidroponik 

Pengujian hardware elektrik ini di lakukan untuk mengetahui apakah 

komponen yang di gunakan bekerja sesuai dengan fungsi yang di inginkan. Uji 

coba komponen elektrik berupa: 

1. Uji coba sensor tegangan DC 

2. Uji coba sensor sensor INA219 

3. Uji coba ACS712-30A 

4. Uji coba sistem alat 

 

3.8 Pembuatan software dan program keseluruhan  

Pembuatan software yaitu berupa program menggunakan aplikasi 

Arduino yang berisi seluruh program dari alat kontrol sistem hidroponik. 
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3.9 Pengujian sistem keseluruhan penghemat daya pada hidroponik 

Pengujian sistem secara keseluruhan agar sistem berfungsi sesuai dengan 

tujuan proyek akhir, dan dilakukan pengamatan terhadap sistem penghemat daya 

pada sistem hidroponik. Pengujian ini juga membandingkan antara pemakaian 

Pompa AC pada umumnya dengan sistem penghematan yang dibuat. 

3.10 Pembuatan Laporan Proyek Akhir 

Pembuatan laporan merupakan tahap terakhir dalam pembuatan  proyek 

akhir. Pembuatan laporan bertujuan untuk merangkum keseluruhan yang 

berhubungan dengan proyek akhir sekaligus memberikan informasi yang didapat 

pada proyek akhir yang telah dibuat.   
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BAB IV  

PEMBAHASAN 

 

 

4.1 Deskripsi Alat 

Sistem penghemat daya pada hidroponik ini merupakan sistem untuk  

menghemat pemakaian energi listrik pada tanaman hidroponik. Trafo CT sumber 

utama dalam pengecasan aki. Power supply sebagai sumber tegangan pengganti 

sumber aki ke pompa air ketika aki saat dalam pengecasan, dan Aki merupakan 

sumber tegangan utama pompa air. Sistem penghematan ini menggunakan  

software Arduino ATMega 2560 untuk mengolah data pemakaian dan 

pengecasan.  

Sistem penghematan ini dapat menampilkan dan menyimpan data hasil 

tegangan, arus dan daya. Data tersebut ditampilkan pada display LCD dan 

disimpan melalui micro SD. Sistem penghematan ini menggunakan sensor 

INA219 sebagai pemeriksa tegangan dan arus yang dipakai pada pompa DC. 

Sensor tegangan DC dan sensor ACS712 untuk memeriksa tegangan, arus dan 

daya yang masuk ke Aki melalui keluaran Trafo CT  yang digunakan untuk 

pengecasan ulang pada Aki 12 Volt. 

 

4.1.1 Blok Diagram Sistem Kerja Alat 

Pada proyek akhir ini terdapat Blok Diagram Sistem Kerja Alat agar 

mempermudah cara pembacaan sistem pada Proyek Akhir. Blok diagram ini 

dibuat sesuai dengan judul proyek akhir, serta pemilihan komponen pada alat 

yang sesuai dengan fungsinya masing-masing.  
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Berikut ini blok diagram sistem kerja alat pada gambar 4.1 yang dapat 

dilihat pada gambar : 

 

Gambar 4.1 Block diagram sistem kerja alat 

 

4.1.2 Prinsip kerja blok diagram 

Cara kerja sistem penghematan daya yang dibuat yaitu dengan memakai 

energi listrik tegangan AC 220 Volt sebagai sumber tegangan utama. Sistem 
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pemakaian beban awal pompa DC menggunakan Aki sebagai supply utama. Jika 

kondisi awal aki saat keadaan penuh, maka arus dan tegangan pada aki akan 

memberikan supply pada Arduino Atmega 2560 melalui penurun tegangan 

terlebih dahulu. Arduino Atmega 2560 akan memeriksa pemakaian arus dan 

tegangan pada pompa air. Pengukuran tegangan dan arus pada pompa 

menggunakan sensor INA219, dan RTC digunakan sebagai penghitung waktu 

pemakaian, setelah itu data disimpan dalam Micro SD card. Saat arus tegangan 

aki sudah menurun sesuai pengaturan range yang ditentukan, fungsi driver relay 

digunakan untuk memutus pompa air yang menggunakan supply Aki 12 Volt, 

berganti menjadi supply sumber utama listrik 220 volt yang diturunkan menjadi 

12 volt melalaui power supply. Dan sistem tersebut sudah dijalani menggunakan 

sumber tegangan power supply, fungsi power supply itu sendiri sebagai backup 

jika aki dalam proses pengecasan, sehingga pompa air tetap hidup walaupun aki 

dalam proses pengecasan. Pengecasan aki menggunakan Trafo CT 12V. Sistem 

pengecasan menggunakan sensor ACS712 sebagai pengukur arus dan sensor 

tegangan DC sebagai pengukur tegangan. Dan fungsi dari water generator itu 

sendiri sebagai pembantu pengecasan aki. Pengecasan aki disini menggunakan 

timer sebagai pengatur waktu dari pengecasan. Setelah waktu yang ditentukan 

telah tercapai, maka tegangan dan arus pada aki akan di periksa melalui sensor 

INA219, jika tegangan dan arus terpenuhi untuk menghidupkan pompa air maka 

sistem pengecasan akan berganti ke sistem pemakaian kembali. Jika tegangan dan 

arus belum terpenuhi untuk menghidupkan pompa air, maka akan dilakukan 

pengecasan aki kembali. 

 

4.2 Perancangan konstruksi sistem hidroponik 

Pada tahap perancangan sistem penghemat daya pada hidroponik ini di 

rancang sesuai dengan konsep yang telah di tentukan. Perancangan ini dirancang 

dengan menggunakan  software Solidwork. Ukuran dari rangka sistem hidroponik 

memiliki panjang ±100 cm, dan tinggi ±100 cm. dan untuk ukuran panel memiliki 

panjang 30 cm, lebar 20 cm, dan tinggi 40 cm.  
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Berikut ini adalah gambar kontruksi sistem penghemat daya pada 

hidroponik dapat di lihat pada gambar 4.2 sebagai berikut:   

 

Gambar 4.2 Gambar rancangan konstruksi sistem hidroponik 

 

4.3 Pembuatan Konstruksi Sistem Hidroponik 

Pada tahap pembuatan kontruksi sistem penghematan daya ini sesuai 

dengan konsep yang telah di rancang sebelumnya, pada pembuatan kontruksi ini 

di buat di luar kampus Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung melainkan 

di rumah pribadi karena pembuatan sistem hidroponik sederhana dan box panel 

kontrol ini tidak perlu memakai atau meminjam peralatan yang ada di 

laboratorium yang ada di Polman babel.  

Kontruksi sistem hidroponik ini dibuat sesuai dengan konsep yang telah 

di rancang sebelumnya, ukuran dari rangka sistem hidroponik memiliki panjang 

±100cm, dan tinggi ±100 cm, dan untuk ukuran box panel memiliki panjang 30 

cm, lebar 20 cm, dan tinggi 40 cm. Berikut foto kontruksi sistem hidroponik  

dapat di lihat pada gambar 4.3 sebagai berikut:  

   

Gambar 4.3 Foto konstruksi sistem hidroponik 
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4.4 Perancangan Hardware Elektrik 

Perancangan hardware elektrik ini dilakukan dengan merancang 

peletakan komponen-komponen yang terdapat pada sistem kontrol alat. 

Komponen alat meliputi Arduino ATmega 2560, sensor tegangan DC, sensor 

ACS712, sensor INA219, Rtc DS3231, Micro sd card, Power Supply, Driver 

Relay, Step Down, LCD 16x2, MPPT, Aki 12 Volt, Trafo CT 3A, dan Pompa DC. 

  Perancangan hardware elektrik ini dirancang dengan menggunakan 

software Fritzing. Berikut gambar rangkaian elektrik sistem dapat dilihat pada 

gambar 4.4 sebagai berikut:  

 

Gambar 4.4 Rangkaian elektrik sistem 

 

Ket : VCC   

  GND  

Arduino Atmega 2560 

Micro sd card 

Sensor 

Tegangan dan 
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Berdasarkan skema rangkaian pada Gambar 4.4, berikut adalah Tabel 4.1 

menjelaskan jalur skematik dari pin komponen yang dipasang dan di hubungkan 

ke Arduino ATmega 2560, dan tabel 4.2 menjelaskan jalur skematik dari pin 

komponen yang dipasang dan di hubungkan Driver relay. 

Tabel 4.1 Perancangan Pin Arduino ATmega 2560 

No. Komponen Pin Arduino ATmega 2560 

1. Sensor INA219  

 • SCL 21 

 • SDA 20 

2. Sensor ACS712   

 • OUT A7 

3 Sensor Tegangan DC  

 • OUT A0 

4 RTC DS3231  

 • SCL 21 

 • SDA 20 

5 Micro SD card  

 • MISO 50 

 • MOSI 51 

 • SCK 52 

 • CS 53 

6 LCD (Licuid Crystal Display)  

 • SCL 21 

 • SDA 20 

7 Driver Relay  

 • IN1 2 

 • IN2 3 

 • IN3 4 

 • IN4 5 
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 Semua komponen yang mempunyai VCC diatas masuk ke sumber 5V 

dari arduino ATmega 2560, sedangkan GROUND dari komponen diatas masuk ke 

GROUND arduino ATmega 2560. 

Tabel 4.2 Perancangan Pin Driver Relay 

No. Komponen Driver Relay 

1. Trafo CT  

 • 12V NO Relay 4 

2. Power supply  

 • VCC NO Relay 2 

3 Lampu indicator  

 • IN 1 Pengecasan 

• IN 2 Pemakaian 

NO Relay 3 

NC Relay 3 

4 Aki 12 Volt  

 • VCC NC Relay 3 

 

4.5 Pembuatan Hardware Elektrik 

Pada tahap pembuatan hardware elektrik ini di buat di luar Politeknik 

Manufaktur Negeri Bangka Belitung. Hardware elektrik di buat sesuai dengan 

perancangan yang telah di konsep sebelumnya. Tahap pembuatan hardware 

elektrik ini yang pertama yaitu : 

1. Pemilihan komponen 

2. Pembelian komponen 

3. Pengujian komonen 

4. Instalasi  komponen  

 

4.6 Pengujian Hardware Elektrik 

Pengujian hardware elektrik ini dilakukan untuk mengetahui kerja dari 

komponen- komponen yang di gunakan, apakah komponen bekerja sesuai dengan 

fungsinya atau tidak. 
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 Berikut tahap pengujian terhadap komponen-komponen elektrik yang 

digunakan : 

 

4.6.1 Sensor tegangan DC 

4.6.1.1 Perancangan Sensor Tegangan DC 

Perancangan sensor tegangan DC bertujuan untuk mendapatkan nilai 

yang sesuai dengan pengukuran menggunakan multimeter, dan dengan 

pengkalibrasian sensor tegangan DC agar sensor tegangan bisa di gunakan sesuai 

dengan fungsinya. 

Berikut gambar skematik sensor tegangan DC bisa di lihat pada gambar 

4.5 dan  tabel pemasangan pin sensor tegangan ke Arduino ATmega 2560 pada 

tabel 4.3 berikut: 

 

Gambar 4.5 Skematik sensor tegangan DC 

 

Tabel 4.3 Pemasangan Pin sensor tegangan DC ke arduino Atmega 2560 

No   Sensor tegangan DC Arduino ATmega 2560 

1  VCC 5V 

2  GND GND 

3  OUT A0 

 

4.6.1.2 Pembuatan  sensor tegangan DC 

Pembuatan sensor tegangan DC dilakukan dengan cara membeli sensor 

tegangan DC, hal ini bertujuan untuk penghematan biaya dan menghemat waktu 

VCC

GND

R1

30K

R2

7.5K

PIN Input Analog 

Arduino

S

-
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pelaksanaan. Lokasi pembuatan sensor tegangan DC di lakukan di luar Politeknik 

Manufaktur Negeri Bangka Belitung. Berikut gambar pembuatan sensor tegangan 

DC,  bisa dilihat pada gambar 4.6 sebagai berikut: 

 

Gambar 4.6 Pembuatan sensor tegangan DC 

 

4.6.1.3 Pengujian sensor tegangan DC 

Pengujian bertujuan untuk mengetahui tingkat keakuratan dari sensor 

tegangan DC terhadap alat ukur multimeter dan melihat sensor tegangan DC 

berfungsi dengan baik. Pengujian ini dilakukan dengan menghubungkan sensor 

tegangan DC ke Arduino ATmega 2560 menggunakan kabel jumper. Setelah itu, 

program bisa di upload melalui kabel den nowder, contoh program bisa di 

download pada library software Arduino. Rangkaian pengujian sensor tegangan 

DC dapat dilihat pada gambar 4.7 sebagai berikut: 

 

Gambar 4.7 Rangkaian pengujian sensor tegangan DC 
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Berikut adalah program pengujian modul sensor tegangan DC. 

float BacaTegangan;  

float tegangan;    

 

void setup() 

{Serial.begin (9600);} 

 

void loop() 

{ 

  BacaTegangan =analogRead(A0);   

  tegangan=(( BacaTegangan *0.00489)*5); 

  Serial.print("Tegangan : "); 

  Serial.print(tegangan); 

  Serial.println("V"); 

  delay(1000); 

} 

Foto hasil pengujian sensor tegangan DC dapat dilihat pada gambar 4.8 

sebagai berikut: 

   
Gambar 4.8 Pengujian pembacaan sensor tegangan DC pada multimeter 

 

Hasil pengujian perbandingan nilai pembacaan sensor tegangan DC 

terhadap alat ukur multimeter dapat dilihat pada tabel 4.4 sebagai berikut: 

Tabel 4.4 Hasil persentase error sensor tegangan DC 

No  Pengukuran dengan 

sensor(V) 

Pengukuran dengan 

multimeter(V) 

Persentase eror(%) 

1 12,05 V 12,0 V 0,41 % 

2 12,08 V 12,1 V 0,16% 

Pendefinisan tipe data variabel 

yang digunakan 

 

Menampilkan nilai 

tegangan pada serial 

monitor dan 

pembacaan nilai 

tegangan pada pin A0 
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Perhitungan persentase error  pada  tabel dengan beberapa sampel yang 

didapat: 

Persentase error  =  | 
          

    
|     % 

Persentase error  =  0,41% 

 

Persentase error  =  |
          

    
|     % 

Persentase error  =  0.16% 

Dari tabel hasil pengujian pengukuran sensor tegangan DC terhadap alat 

ukur multimeter, dapat dilihat terdapat beberapa pembacaan nilai dengan 

persentase error 0,41%. Hal ini disebabkan oleh nilai tegangan sumber yang tidak 

tetap dan selalu berubah terhadap waktu, namun dengan begitu sensor tegangan 

DC ini dapat digunakan sesuai dengan semestinya. 

 

4.6.2 Sensor INA219 

4.6.2.1 Perancangan Sensor INA219 

Perancangan sensor INA219 bertujuan untuk mendapatkan nilai yang 

sesuai dengan pengukuran menggunakan multimeter, dan dengan pengkalibrasian 

sensor INA219 agar sensor  bisa di gunakan sesuai dengan fungsinya.  

Berikut gambar skematik sensor INA219  bisa di lihat pada gambar 4.9 

dan  tabel pemasangan sensor INA219 ke arduino ATmega pada tabel 4.5 sebagai 

berikut : 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.9 Skematik sensor INA 219 
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Tabel 4.5 Pemasangan pin sensor INA219  ke Arduino ATmega 2560 

No  Sensor INA 219 Arduino ATmega 2560 

1 VCC 5V 

2 GND GND 

3 SDA 20 

4 SCL 21 

 

4.6.2.2 Pembuatan Sensor INA219 

Pembuatan sensor INA219 dilakukan dengan cara membeli modul sensor 

INA219, hal ini bertujuan untuk penghematan biaya dan menghemat waktu 

pelaksanaan. Lokasi pembuatan sensor INA219 dilakukan di luar Politeknik 

Manufaktur Negeri Bangka Belitung. Berikut gambar pembuatan sensor INA219 

bisa dilihat pada gambar 4.10 sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Gambar 4.10 Pembuatan sensor INA219 

 

4.6.2.3 Pengujian Sensor INA219 

Pengujian modul sensor INA219 bertujuan untuk mengetahui tingkat 

keakuratan dari modul sensor INA219 terhadap alat ukur multimeter dan melihat 

modul sensor INA219 berfungsi dengan baik. Pengujian ini dilakukan dengan 

menghubungkan modul sensor INA219 ke Arduino ATmega 2560 menggunakan 

kabel jumper, setelah itu bisa di upload contoh program bisa di download di 

library software Arduino.  
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Gambar rangkaian pengujian sensor INA 219 dapat dilihat pada gambar 

4.11 sebagai berikut: 

 

Gambar 4.11 Rangkaian pengujian sensor INA219 

 

Berikut adalah program pengujian modul sensor INA219. 

#include <Wire.h> 

#include <Adafruit_INA219.h> 

const int INA_addr = 0x40; 

Adafruit_INA219 sensor219; 

 

  float tegangan = 0; 

  float arus = 0; 

  float shuntvoltage = 0; 

  float daya = 0; 

void setup(void)  

{ 

uint32_t currentFrequency; 

  Serial.begin(9600); 

  sensor219.begin();} 

void loop(void)  

{ 

  tegangan = sensor219.getBusVoltage_V(); 

  arus = sensor219.getCurrent_mA(); 

  shuntvoltage = sensor219.getShuntVoltage_mV(); 

  daya = tegangan * (arus/1000); 

Pendefinisian library dan tipe 

data yang digunakan serta 

pendefinisian address pada 

INA219 

 

Pengaturan jangkauan 

pembacaan nilai arus oleh 

INA219  
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  Serial.print("tegangan:  ");  

  Serial.print(tegangan);  

  Serial.println(" V"); 

 

  Serial.print("arus :  ");  

  Serial.print(arus);  

  Serial.println(" mA"); 

 

  Serial.print("Shunt Voltage: ");  

  Serial.print(shuntvoltage);  

  Serial.println("mV"); 

 

  Serial.print("daya :  ");  

  Serial.print(daya);  

  Serial.println(" W"); 

  Serial.println(""); 

  delay(2000); 

} 

 

Foto hasil pengujian sensor INA219 dapat dilihat pada gambar 4.12 

sebagai berikut: 

          

    a) Pengukuran tegangan      b)Pengukuran arus 

Gambar 4.12 Pengujian pembacaan sensor INA219 pada Multimeter 

 

 

 

 

Mendapatkan dan 

menampilkan nilai 

Arus  dan Tegangan 

pada serial monitor 
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Hasil pengujian perbandingan nilai pembacaan sensor INA219 terhadap 

alat ukur multimeter dapat dilihat pada tabel 4.6  dan tabel 4.7 sebagai berikut: 

Tabel 4.6 Hasil persentase error sensor INA 219 pembacaan arus 

No  Pengukuran dengan 

sensor(A) 

Pengukuran dengan 

multimeter(A) 

Persentase error (%) 

1 1,75 1,70 2,94 

2 1,70 1,72 1,16 

 

Tabel 4.7 Hasil persentase error sensor INA 219 pembacaan tegangan 

No  Pengukuran dengan 

sensor(V) 

Pengukuran dengan 

multimeter(V) 

Persentase error(%) 

1 12,1 12,0 0,83 

2 12,2 12,1 0,83 

 

Perhitungan persentase error  pada  tabel  dengan beberapa sampel yang 

didapat: 

Arus : 

Persentase error  =  |
         

    
|     % 

Persentase error  = 2,94% 

 

Persentase error  =  |
         

    
|     % 

Persentase error  = 1,16% 

 

 Tegangan: 

Persentase error  =  |
         

    
|     % 

Persentase error  = 0,83% 

 

 



 

34 
 

Persentase error  =  |
         

    
|     % 

Persentase error  = 0,83 % 

Dari tabel hasil pengujian pengukuran sensor INA219 terhadap  

multimeter, dapat dilihat pembacaan nilai dengan persentase error 2,94% pada 

pembacaan arus dan presentase error 0,83% pada pengukuran tegangan. Hal ini 

disebabkan oleh tegangan sumber yang tidak tetap dan beban pemakaian arus 

selalu berubah, namun dengan begitu sensor INA219 ini dapat digunakan sesuai 

dengan semestinya. 

 

4.6.3 Sensor ACS712 

4.6.3.1 Perancangan Sensor ACS712 

Perancangan sensor ACS712 bertujuan untuk mendapatkan nilai yang 

sesuai dengan pengukuran menggunakan multimeter, dan dengan pengkalibrasian 

sensor ACS712 agar sensor  bisa digunakan sesuai dengan fungsinya.  

Berikut gambar skematik sensor ACS712 bisa di lihat pada gambar 4.13 

dan  tabel pemasangan sensor ACS712 ke Arduino ATmega 2560 pada tabel 4.8 

sebagai berikut : 

 

Gambar 4.13 Skematik sensor ACS712 

 

Tabel 4.8 Pemasangan Pin Sensor ACS712 ke Arduino ATmega 2560 

No Sensor ACS712 Arduino ATmega 2560 

1 VCC 5V 

2 GND GND 

3 OUT A7 
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4.6.3.2 Pembuatan Sensor ACS712 

Pembuatan sensor ACS712 dilakukan dengan cara membeli modul 

sensor ACS712, hal ini bertujuan untuk penghematan biaya dan menghemat 

waktu pelaksanaan. Lokasi pembuatan sensor ACS712 di lakukan di luar 

Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung. Berikut gambar pembuatan 

sensor ACS712 bisa dilihat pada gambar 4.14 sebagai berikut: 

 

Gambar 4.14 Pembuatan sensor ACS712 

 

4.6.3.3 Pengujian Sensor ACS712 

Pengujian modul sensor ACS712 bertujuan untuk mengetahui tingkat 

keakuratan dari modul sensor ACS712 terhadap alat ukur multimeter dan melihat 

modul sensor ACS712 berfungsi dengan baik. Pengujian ini dilakukan dengan 

menghubungkan modul sensor ACS712 ke Arduino ATmega 2560 menggunakan 

kabel jumper, setelah itu bisa di upload contoh program bisa download di library 

software Arduino. 

Gambar rangkaian pengujian sensor ACS712 dapat dilihat pada gambar 

4.15 sebagai berikut: 

 

Gambar 4.15 Rangkaian Pengujian Sensor ACS712 
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Berikut adalah program pengujian modul sensor ACS712. 

#inculde “ ACS712.h” 

ACS712 ACS(A0, 5.0, 1023, 66); 

void setup() 

{ 

  Serial.begin(9600); 

  Serial.println(__FILE__); 

} 

void loop() 

{ 

  float mA = ACS.mA_AC(); 

  float t = (mA / 1000); 

  Serial.println(t); 

  delay(1000); 

} 

Foto hasil pengujian sensor ACS712 dapat dilihat pada gambar 4.16 

sebagai berikut: 

  

Gambar 4.16 Pengujian pembacaan sensor ACS712 pada multimeter 

 

Hasil pengujian perbandingan nilai pembacaan sensor ACS712 terhadap 

alat ukur multimeter dapat dilihat pada tabel 4.9 sebagai berikut: 

Tabel 4.9 Hasil persentase error sensor ACS712 

No Pengukuran dengan 

sensor(A) 

Pengukuran dengan 

multimeter(A) 

Persentase error(%) 

1 1,55 1,50 3,33 

2 1,72 1,70 1,17 

Pendefinisian library dan tipe 

data yang digunakan serta 

pendefinisian address pada 

ACS712 

 

Mendapatkan dan menampilkan 

nilai arus  pada serial monitor 
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Perhitungan persentase error  pada  Tabel dengan beberapa sampel yang 

didapat: 

 Persentase error  =  |
         

    
|     % 

 Persentase error  = 3,33% 

 

Persentase error  =  |
         

    
|     % 

Persentase error  = 1,17% 

Dari tabel hasil pengujian pengukuran sensor ACS712 terhadap  multimeter, 

dapat dilihat pembacaan nilai dengan persentase error 3,33%. Hal ini disebabkan 

oleh kurangnya sensivitas sensor, dan toleransi dari alat ukur, namun dengan 

begitu sensor ACS712 ini dapat digunakan sesuai dengan semestinya. 

 

4.7  Uji coba alat  

Pengujian alat dapat dilakukan setelah semua sistem kontrol selesai 

dikerjakan dan telah terpasang pada kontruksi sistem hidroponik. Pengujian ini 

dilakukan untuk membandingkan berapa penghematan pemakaian daya dan biaya 

yang dipakai sistem penghemat daya dengan pemakaian daya dan biaya pada 

pompa AC. Pengujian yang dilakukan  antara lain sebagai berikut. 

 

4.7.1 Pengambilan data pemakaian daya pompa AC 

Pengambilan data pemakaian daya dari pompa AC dengan daya 25 watt. 

Pengambilan data ini untuk mendapatkan nilai tegangan, arus, daya dan biaya. 

Data diambil setiap satu jam selama 24 jam. Berikut ini tabel dari pemakaian 

tegangan, arus, daya dan biaya dari pompa AC yang dapat dilihat pada tabel 4.10 

sebagai berikut: 

Tabel 4.10 Data pemakaian pompa AC selama 24 jam 

Waktu V(volt) I(Arus) P(Watt) P(Kwh) Biaya(Rp) 

08.00 – 09.00 232.91 0.15 34.937 0.035 Rp. 51,25 

09.00 – 10.00 232.36 0.17 39.501 0.040 Rp. 57,95 
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10.00 – 11.00 234.69 0.18 42.244 0.042 Rp. 61,97 

11.00 – 12.00 231.59 0.15 34.739 0.035 Rp. 50,96 

12.00 – 13.00 232.32 0.17 39.494 0.039 Rp. 57,94 

13.00 – 14.00 232.34 0.14 32.528 0.033 Rp. 47,72 

14.00 – 15.00 234.02 0.16 37.443 0.037 Rp. 54,93 

15.00 – 16.00 232.96 0.14 32.614 0.033 Rp. 47,85 

16.00 – 17.00 233.51 0.18 42.032 0.042 Rp. 61,66 

17.00 – 18.00 231.91 0.15 34.787 0.035 Rp. 51,03 

18.00 – 19.00 231.53 0.16 37.045 0.037 Rp. 54,34 

19.00 – 20.00 231.66 0.15 34.749 0.035 Rp. 50,98 

20.00 – 21.00 231.01 0.14 32.341 0.032 Rp. 47,44 

21.00 – 22.00 232.03 0.17 39.445 0.039 Rp. 57,87 

22.00 – 23.00 232.05 0.17 39.449 0.039 Rp. 57,87 

23.00 – 00.00 232.68 0.17 39.556 0.040 Rp. 58,03 

00.00 – 01.00 230.75 0.14 32.305 0.032 Rp. 47,39 

01.00 – 02.00 232.25 0.14 32.515 0.033 Rp. 47,70 

02.00 – 03.00 233.89 0.14 32.745 0.033 Rp. 48,04 

03.00 – 04.00 232.28 0.17 39.488 0.039 Rp.57,93 

04.00 – 05.00 232.13 0.15 34.820 0.035 Rp. 51,08 

05.00 – 06.00 231.48 0.16 37.037 0.037 Rp. 54,33 

06.00 – 07.00 232.02 0.15 34.803 0.035 Rp. 51,06 

07.00 – 08.00 231.84 0.14 32.458 0.032 Rp. 47,62 

Total pemakaian 869.072 0.869 Rp. 1.274,93 
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Dari data pemakaian pompa AC selama 24 jam didapatkanlah grafik 

pemakaiannya. Grafik yang didapat sesuai tabel pemakaian yang dapat dilihat 

pada gambar  4.17 sebagai berikut: 

 

Gambar 4.17 Grafik pemakaian daya terhadap waktu pada pompa AC 

 

Berikut contoh perhitungan pemakaian daya dan biaya pada pompa AC. 

Dik =V= 232,91 V 

I =  0.15 A 

Dit = P= V. I 

P= 232,91 x 0,15 

P = 34,937 watt 

KWH= 34,937: 1000 

          P=0,035 KWH/jam 

Biaya 1 KWH sebesar Rp. 1.467,00 

Biaya yang dibutuhkan selama 1 jam 1.467 x 0.035= Rp. 51,345 

 

4.7.2 Pengambilan data pengecasan aki pada sistem penghemat daya 

Pengambilan data ini hanya memeriksa daya yang dibutuhkan saat 

pengecasan pada aki. Pengambilan data ini untuk mendapatkan nilai tegangan, 
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arus, daya, dan biaya yang dibutuhkan selama pengecasan aki. Waktu yang 

dibutuhkan untuk pengecasan hanya 1 jam dan untuk pemakaian bisa bertahan 2 

jam. Jadi untuk 8 jam pengecasan, aki bisa dipakai 16 jam dengan total waktu 

pengecasan dan pemakaian 24 jam. Saat sesudah pengecasan, sistem dijalankan 

tanpa menggunakan tegangan AC. Jadi sistem penghemat ini hanya menggunakan 

daya selama 8 jam perhari untuk pengecasan. Berikut tabel nilai tegangan, arus, 

daya, dan biaya selama 8 jam pengecasan Aki yang dapat dilihat pada tabel 4.11 

sebagai berikut: 

Tabel 4.11 Data pemakaian pengecasan Aki pada sistem penghemat daya 

Waktu  V(volt)  I(ampere) P(watt) P(kwh) Biaya(Rp) 

10.00 – 11.00 232.25 0.370 85.933 0.086 Rp. 126,16 

13.00 – 14.00 230.37 0.410 94.452 0.094 Rp. 138,56 

16.00 – 17.00 232.50 0.390 90.675 0.091 Rp. 133,02 

19.00 – 20.00 230.13 0.420 96.655 0.097 Rp. 141,79 

22.00 – 23.00 230.26 0.390 89.801 0.090 Rp. 131,74 

01.00 – 02.00 230.19 0.410 94.378 0.094 Rp. 138,45 

04.00 – 05.00 232.72 0.370 86.106 0.086 Rp. 126,32 

07.00 – 08.00 232.44 0.380 88.327 0.088 Rp. 129,58 

Total pemakaian 726.327 0.726 Rp. 1.065,52 

 

Dari data pemakaian pengecasan pada sistem penghemat daya selama 8 

jam untuk pengecasan aki didapatkanlah grafik pemakaiannya.  
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Grafik yang didapat sesuai tabel pemakaian yang dapat dilihat pada 

gambar  4.18 sebagai berikut: 

 

 

Gambar 4.18 Grafik pemakaian daya terhadap waktu pengecasan aki 

 

Berikut contoh perhitungan pemakaian daya dan biaya pada pengecasan 

aki. 

Dik =V= 232,25 V 

I =  0.37 A 

Dit = P= V. I 

P= 232,25 x 0,37 

P =  85,933 watt 

KWH= 85,933: 1000 

          P= 0,086KWH/jam 

Biaya 1 KWH sebesar Rp. 1.467,00 

Biaya yang dibutuhkan selama 1 jam 1.467 x 0.035= Rp. 126,16 

 

Dari sistem penghemat daya yang dibuat membutuhkan 1 jam 

pengecasan aki untuk 2 jam pemakaian aki, jadi selama 1 hari hanya 

membutuhkan 8 jam pengecasan untuk 16 jam pemakaian. 
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Berikut perbandingan pemakaian daya dan biaya pada pompa AC dengan 

sistem kontrol pengecasan aki yang dibuat. 

1. Perbandingan persentase penghematan daya yang digunakan selama 1 

hari(24 jam) 

• Total penggunaan daya selama 1 hari dengan pompa AC(tabel 4.8) 

=0,869 KWH 

• Total penggunaan daya selama 1 hari dengan sistem kontrol 

pengecasan aki(tabel 4.9) 

=0,726 KWH 

 

Berikut perhitungan persentase penghematan daya yang didapat. 

Penghematan daya  =  |
                                    

             
|      % 

Penghematan daya  =  |
            

     
|      % 

Penghematan daya  = 16, 46 % 

 

Jadi, pengecasan aki dengan sistem kontrol yang kami 

gunakan dapat menghemat daya sebanyak 16,42% dengan selisih daya 

0,143 KWH 

2. Perbandingan persentase penghematan biaya yang digunakan selama 

1 hari(24 jam) 

• Total penggunaan biaya selama 1 hari dengan pompa AC(tabel 4.8) 

= Rp. 1.274,93 

• Total penggunaan biaya selama 1 hari dengan sistem pengecasan 

aki(tabel 4.9) 

= Rp. 1.065,52 
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Berikut perhitungan persentase penghematan biaya yang didapat. 

Penghematan biaya  =  |
                                      

              
|     % 

Penghematan biaya  =  |
                  

        
|      % 

Penghematan biaya  = 16,42 % 

 

Jadi, sistem pengecasan aki yang kami gunakan dapat menghemat biaya 

sebanyak 16,42%  dengan selisih biaya Rp. 209,41  
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BAB V  

PENUTUP 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari pengujian alat yang berjudul ”sistem penghemat 

daya penggunaan pompa air pada tanaman hidroponik ” dapat diketahui bahwa 

diterapkan sistem penghemat daya yang dibuat dengan mengintegrasikan 

pemakaian daya aki sebagai pengganti daya listrik 220 Volt didapatkan 

penghematan daya sebanyak 16,45 % dan biaya sebanyak 16,42 %, pemeriksaan 

pemakaian daya pada sistem bisa disimpan melalui Micro SD card dan bisa 

disimpulkan bahwa sistem kontrol yang dibuat itu lebih efektif dari sistem 

hidroponik pompa AC pada umumnya. Waktu yang dibutuhkan untuk pengecasan 

aki hanya 1 jam dan untuk pemakaian bisa bertahan 2 jam. Jadi untuk 8 jam 

pengecasan, aki bisa dipakai 16 jam dengan total waktu pengecasan dan 

pemakaian 24 jam. 

 

5.2 Saran 

Dari keseluruhan proyek akhir yang telah dikerjakan ini, saran yang 

disampaikan untuk mengembangkan proyek akhir ini kedepannya, yaitu: 

1. Pembaruan pada sistem pengecasan aki sehingga bisa menghemat lebih 

banyak daya dan biaya yang dikenakan. 

2. Perbaikan pada sistem pemeriksaan daya agar lebih efektif, karena untuk 

memeriksa daya pemakaian pompa dan daya pengecasan masih belum 

otomatis.  



 

45 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

[1] Sora N. (2018, mei) pengertianku. [Online]. 

http://www.pengertianku.net/2018/05/pengertian-hidroponik-manfaatnya-

dan-contoh-jenis-tanamannya.html 

[2] Rendy Franata, Makalah Hidroponik. Lampung: Universitas Lampung, 2013. 

[3] Petaniindo.com. [Online]. https://petaniindo.com/hidroponik-dengan-sistem-

deep-flow-technique-dft/ 

[4] SINAR HIKMA PITRIANA, EFESIENSI PRODUKSI SAYURAN DAUN 

DENGAN SISTEM HIDROPONIK NUTRIENT FILM TECHNICUE (NFT) 

DI PT AMAZING FARM, LEMBANG, JAWA BARAT. BOGOR: INSTITUT 

PERTANIAN BOGOR, 2016. 

[5] "7 cara Membuat Kebun Tanaman Hidroponik di Rumah, Gampang Banget," 

Mei 2018. 

[6] Lab Elektronika. (2017, Februari) ARDUINO MEGA 2560 

MIKROKONTROLER ATmega2560. [Online]. 

http://www.labelektronika.com/2017/02/arduino-mega-2560-

mikrokontroler.html 

[7] Saravana Electronics. [Online]. http://www.alselectro.com/arduino-mega-

2560.html 

[8] Hasbi Tri Monda, Feriyonika, Paula Santi Rudati, Sistem Pengukuran Daya 

dan Sensor Node Wireless Sensor Network. Bandung: Politeknik Negeri 

Bandung, 2018. 

[9] Ira Devi Sara, Yuwaidi Away Cholis, "Perancangan Alat Pencatat Data 

Kurva Karakteristik Arus dan Tegangan(I-V)Modul Surya," vol. 2, no. 1, p. 

220, Juli 2016. 

[10] (2018, November) andalanelektro.id. [Online]. 

https://www.andalanelektro.id/2018/11/karakteristik-sensor-suhu-acs-

712.html?m=1 

[11] Nurfachri Wardana, luqman Riki Ruli A. Siregar, "Sistem Mnitoring Kinerja 

Panel Listrik Tenaga Surya Menggunakan Arduino Uno," jetri, vol. 14, no. 

1412-0372, pp. 81-100, Februari 2017. 

http://www.pengertianku.net/2018/05/pengertian-hidroponik-manfaatnya-dan-contoh-jenis-tanamannya.html
http://www.pengertianku.net/2018/05/pengertian-hidroponik-manfaatnya-dan-contoh-jenis-tanamannya.html
https://petaniindo.com/hidroponik-dengan-sistem-deep-flow-technique-dft/
https://petaniindo.com/hidroponik-dengan-sistem-deep-flow-technique-dft/
http://www.labelektronika.com/2017/02/arduino-mega-2560-mikrokontroler.html
http://www.labelektronika.com/2017/02/arduino-mega-2560-mikrokontroler.html
http://www.alselectro.com/arduino-mega-2560.html
http://www.alselectro.com/arduino-mega-2560.html
https://www.andalanelektro.id/2018/11/karakteristik-sensor-suhu-acs-712.html?m=1
https://www.andalanelektro.id/2018/11/karakteristik-sensor-suhu-acs-712.html?m=1


 

46 
 

 

[12] (2018, December) ELEKTRONIKA KOMPUTER. [Online]. 

http://pulangsore.com/elektronika/rangkaian-elektronika/rangkaian-modul-

sensor-tegangan-25v-untuk-arduino-uno/ 

[13] Electricity of Dream. [Online]. 

http://electricityofdream.blogspot.com/2016/09/tutorial-mengukur-tegangan-

dengan-modul.html?m=1 

[14] Maxmanroe. (2017) Pengertian Power Supply. [Online]. 

http://www.maxmanroe.com/vid/teknologi/komputer/pengertian-power-

supply.html 

[15] Ikhwan Mustiadi, Sugeng winardi Evrita Lusiana Utari, "Penyuluhan & 

Aplikasi Energi Terbarukan (Solar Cell) Guna Memenuhi Kebutuhan Energi 

Alternatif Pengganti Listrik di Wilayah Dusun Nglinggo Kelurahan 

Pagerharjo Kecamatan Samigalu Kabupaten Kulonprogo ," Journal 

Pengabdian Dharma Bakti, vol. 1, no. 615-2118, p. 1, Februari 2018. 

[16] (2018, Maret) IMMERSA LAB. [Online]. http://www.immersa-

lab.com/pengertian-relay-fungsi-dan-cara-kerja-relay.html 

[17] Milda Gustiana Husada, M. Iqbal Ar Rasyid Muhammad Ichwan, 

"Pembangunan Prototipe Sistem Pengendalian Peralatan Listrik Pada 

Platfrom Android," Journal Informatika, vol. 4, pp. 13-15, April 2013. 

[18] (2016, Oktober) LAB ELEKTRONIKA. [Online]. 

http://www.labelektronika.com/2016/10/cara-program-rtc-ds3231-

menggunakan-Arduino.html?m=1 

[19] Papermind Invention. [Online]. 

https://papermindvention.blogspot.com/2018/03/menggunakan-modul-micro-

sd-adapter-di.html?m=1 

[20] AJIFAHREZA. [Online]. https://images.app.goo.gl/VJRmCS1xfqerBnqK7 

[21] F. Ahmad dan S. Bagus, "Desain Maximum Power Point Tracking (MPPT) 

pada Panel Surya Menggunakan Metode Sliding Mode Control," Jurnal 

Sains, vol. 14, no. 1693-2390, pp. 22-31, Desember 2016. 

[22] YONATHAN DWI ARYANTO,. YOGYAKARTA: UNIVERSITAS 

SANATA DHARMA, 2018, p. 9. 

[23] Lienetic Jaya. (2020, Mei) PT. LIENETIC JAYA. [Online]. 

https://lieneticjaya.com/apa-itu-current-transformer-trafo/ 

http://pulangsore.com/elektronika/rangkaian-elektronika/rangkaian-modul-sensor-tegangan-25v-untuk-arduino-uno/
http://pulangsore.com/elektronika/rangkaian-elektronika/rangkaian-modul-sensor-tegangan-25v-untuk-arduino-uno/
http://electricityofdream.blogspot.com/2016/09/tutorial-mengukur-tegangan-dengan-modul.html?m=1
http://electricityofdream.blogspot.com/2016/09/tutorial-mengukur-tegangan-dengan-modul.html?m=1
http://www.maxmanroe.com/vid/teknologi/komputer/pengertian-power-supply.html
http://www.maxmanroe.com/vid/teknologi/komputer/pengertian-power-supply.html
http://www.immersa-lab.com/pengertian-relay-fungsi-dan-cara-kerja-relay.html
http://www.immersa-lab.com/pengertian-relay-fungsi-dan-cara-kerja-relay.html
http://www.labelektronika.com/2016/10/cara-program-rtc-ds3231-menggunakan-Arduino.html?m=1
http://www.labelektronika.com/2016/10/cara-program-rtc-ds3231-menggunakan-Arduino.html?m=1
https://papermindvention.blogspot.com/2018/03/menggunakan-modul-micro-sd-adapter-di.html?m=1
https://papermindvention.blogspot.com/2018/03/menggunakan-modul-micro-sd-adapter-di.html?m=1
https://images.app.goo.gl/VJRmCS1xfqerBnqK7
https://lieneticjaya.com/apa-itu-current-transformer-trafo/


 

47 
 

 


