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INTISARI
Penelitian ini mencoba mengendalikan pH air sesuai dengan keinginan user, dengan
memberikan set point sebagai masukkan yang bertujuan mentitrasi sebuah cairan ke pH
tertentu dengan menggunakan aplikasi pada smartphone sebagai media untuk mengendalikan
perangkat keras seperti mikrokontroler Esp-32 yang terintegrasi dengan jaringan Bluetooth.
Pengendalian pH air dirancang untuk mentitrasi air sampel sebanyak 100 ml dengan
wadah titrasi bervolume 389,46 cm3. Hardware pengendalian pH menggunakan motor stepper
sebagai aktuator dan didukung oleh driver motor serta sensor limit switch sebagai batas atas (
suntikan penuh ) dan batas bawah suntikan (suntikan kosong).
Pengendalian pH air berbasis android menggunakan Bluetooth berhasil mengendalikan
pH serta memantau tingkat keasaman dan basa air dengan proses titrasi. Proses titrasi asam
dan basa dikendalikan dengan cara memberi masukkan set point pada smartphone yang sudah
terhubung dengan mikrokontroler Esp-32 dapat dikendalikan serta dimonitoring dengan jarak
maksimal 5 meter diruangan tertutup.
Kata Kunci : Pengendali pH air, pH sensor, Aplikasi Blynk, Esp-32, Bluetooth
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ABSTRACT
This research tries to control the pH of water according to the user’s wishes, by providing
a set point as an input aimed at titration a liquid into a specific pH by using an app on the
smartphone as a medium to control hardware such as an Esp-32 microcontroller integrated with a
Bluetooth network.
Water pH control is designed to titrate 100 ml of sample water with a titration container
of 389.46 cm3. pH control hardware uses the stepper motor as an actuator and is supported ny
the motor driver as well as the limit switch sensor as the upper limit (full injection) an the lower
limit of the injection (empty injection).
Android-based water pH control using Bluetooth successfully controls pH as well as
monitors acidity levels and water bases with titration processes. The acid and base titration
process is controlled by inserting set points on smartphone that are already connected to Esp32 microcontroller can be controlled and monitored with a maximum distance of 5 meters in a
enclosed room.
Keywords : pH Water Controller, pH Sensor, Blynk Application, Esp-32, Bluetooth
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang
Air adalah salah satu zat kekayaan alam yang sangat dibutuhkan dimuka bumi ini untuk

kehidupan mahluk hidup. Sumberdaya tersebut merupakan zat yang paling penting untuk
kehidupan sehari-hari. Air dikategorikan menjadi dua ,yaitu air asam dan basa dan sebagaimana
yang kita ketahui bahwa derajat keasaman yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman
atau kebasaan yang dimiliki oleh suatu larutan disebut pH. Air yang netral memiliki kandungan
pH sebesar 7, pH yang kurang dari 7 dinamai asam dan lebih dari 7 disebut basa. Kadar pH
dalam air sangat dipengaruhi oleh kadungan mineral di dalamnya. Dalam hal ini banyak alat yang
hanya melakukan monitoring kadar pH seperti sistem pemantauan kadar pH melalui web [1],
sistem monitoring kualitas air tambak udang [2], dan sistem monitoring kualitas air secara realtime [3]. Namun belum ada sitem monitoring serta pengendali pH air . Oleh sebab itu, penelitian
yang dilakukan adalah membuat Sistem monitoring dan kendali pH air menggunakan Esp32. Alat yang digunakan untuk mengatur dan memonitoring pH air secara wireles adalah dengan
menggunakan smartphone. Alat ini mempunyai peranan sangat penting di era industri 4.0 yang
di mana semua dipantau dan dikendalikan secara wireles, hal ini akan mempermudah manusia di
zaman modern yang sejalan dengan perkembangan teknologi dibidang elektronika
Berdasarkan penjelasan di atas, maka akan dilakukan penelitian mengenai pengendalian
pH air yang dikontrol melalui smartphone. Bertujuan untuk memberikan pH air sesuai dengan
keinginan. Penulis akan meracang sebuah sistem pengendalian pH air menggunakan pengendali
On-Off sistem dengan mikrokontroler Esp-32 sebagai pengendali pH air yang dikendalikan
smartphone dengan cara mengontrol motor stepper yang sudah didesain dengan suntikan cairan
asam dan basa sehingga mengeluarkan cairan pada suntikan ke wadah air guna untuk merubah
pH air sesuai dengan keinginan.
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1.2.

Tujuan dan Manfaat
Tujuan dari pembuatan tugas akhir berjudul Pengendalian pH Air Berbasis Android

Menggunakan Bluetooth adalah
1.

Membuat suatu model monitoring dan pengendalian pH air melalui komunikasi
bluetooth.

2.

Pengontrol dan monitoring pH air bisa dari jarak jauh dengan menggunakan
HMI pada smartphone

Manfaat dari pembuatan tugas akhir ini diharapkan dapat :
1.

Sebagai bahan rujukan untuk mengendalikan pH air secara wireless.

2.

Memudahkan dalam monitoring pH air dengan jarak jauh

3.

Dapat digunakan untuk keperluan masyarakat yang ingin mengendalikan pH sesuai
keinginan karena pH air yang dikendalikan oleh Esp-32, dapat merubah pH sesuai
dengan keinginan user dengan menerima informasi dari sensor pH

1.3.

Batasan Masalah
Batasan masalah yang akan membatasi tugas akhir dengan judul Pengendalian pH

Air Berbasis Android Menggunakan Bluetooth adalah
1. Motor stepper sebagai penggerak pengisian cairan asam dan basa
2. Smartphone sebagai perangkat kendali mesin
3. Esp-32 sebagai pusat kontrol
4. Data yang dikirim dan data yang diterima memerlukan sebuah jaringan
bluetooth

1.4.

Metologi Penelitian
Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, metode penelitian yang digunakan adalah :
1. Studi literatur yaitu dengan membaca dan mempelajari pengendalian pH air,
Esp-32,pemrograman, komunikasi Bluetooth dan aplikasi smartphone yang akan
diguanakan.
2. Eksperimen, yaitu dengan mengkoneksikan semua komponen seperti Esp-32
dengan smartphone,motor stepper, dan driver motor. Bluetooth disini sebagai
sebagai media komunikasi antara Esp-32 dan smartphone
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3. Melakukan perancangan perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software)
berupa pengendalian pH air yang akan dibuat.
4. Penggambaran sistem secara umum

Gambar 1.1 sistem pengendalian pH air secara umum

Gambar 1.1 menunjukkan alur pengendalian pH air secara umum. Dimana mikrokomputer

yang digunakan adalah Esp 32 sebagai pusat pengendali pH air. Dan pengendalian pH
air ini dikendalikan dan di-monitoring lewat smartphone.

5. Pengambilan data dalam uji coba, akan diambil sesudah prototype dibuat untuk melihat
tingkat keberhasilan prototype. Data yang diambil berupa informasi dari sensor pH,
komunikasi antara smartphone dengan Esp-32, respon motor dalam mengatur pH.
6. Analisis dan kesimpulan dari hasil percobaan. Analisis dilakukan dengan mengamati
fungsi dari setiap unit, menganalisa dari

jaringan komunikasi Bluetooth yang

berjalan. Pengendalian pH yang berjalan dengan baik apabila suntikan asam dan basa
sudah sesuai dengan keinginan user dan jalannya dipantau dengan smartphone .

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB II
DASAR TEORI
2.1.

pH Air
pH adalah derajat keasaman yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau

kebasaan yang dimiliki oleh suatu larutan. Larutan ini didefenisikan sebagai kologaritma
aktivitas ion hidrogen (H+) yang terlarut. Koefisien aktivitas ion hidrogen tidak dapat diukur
secara eksperimental, sehingga nilanya didasarkan pada perhitungan teoritis. Skala pH bukanlah
skala absolut, pH bersifat relatif terhadap sekumpulan larutan standar yang pH-nya ditentukan
berdasarkan persetujuan internasional. [4]
Konsep pH pertama kali diperkenalkan oleh kimiawan Denmark Soren Peder Lauritz
Sorensen pada tahun 1909. Tidaklah diketahui dengan pasti makna singkatan “p” pada “pH”.
Beberapa rujukan mengisyaratkan bahwa P berasal dari singkatan untuk powerp (pangkat), yang
lainnya merujuk kata bahasa Jerman potenz (yang juga berarti pangkat), dan ada juga yang
merujuk pada kata potential. Jens Norby mempublikasikan sebuah karya ilmiah pada tahun 2000
yang berargumen bahwa p adalah sebuah tetapan yang berarti logaritma negative.
Air bersifat netral, dengan pH-nya pada suhu 250 C ditetapkan sebagai 7,0. Larutan dengan
pH kurang daripada tujuh (7) disebut bersifat asam, dan larutan dengan pH lebih dari pada
tujuh (7) dikatakan bersifat basa atau alkali. Pengukuran pH sangatlah penting dalam bidang
yang terkait dengan kehidupan atau industri pengolahan kimia seperti kimia, biologi, kedokteran,
pertanian, ilmu pangan, rekayasa (keteknikan), dan oseanografi. Tentu saja bidang-bidang sains
dan teknologi lainya juga memakai meskipun dalam frekuensi yang lebih rendah [4]
Pengendalian pH bertujuan untuk mengendalikan nilai pH, agar tetap pada nilai sesuai
dengan nilai yang diinginkan. Pengendalian pH termasuk ke dalam satu proses pengendalian non
linier. Hal ini dikarenakan dengan adanya sedikit perubahan konsentrasi ion [H+] dapat
mengubah nilai pH dengn cukup signifikan, dalam hal ini pada saat menuju titik ekuivalen pada
saat kurva tersebut, penambahan sedikit saja pada variabel manipulasi, dapat mengubah nilai
derajat keasaman pH secara drastis atau signifikan [5]
Proses pencampuran larutan asam dan basa yang dilakukan secara bertahap, dalam aspek
laboratorium dikenal sebagai proses titrasi. Oleh karena itu ada empat jenis larutan
4

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
5

asam dan basa, yaitu asam kuat, asam lemah, basa kuat, basa lemah. Maka yang dipakai
kemungkinan kombinasi campuran yaitu asam lemah dan basa lemah berupa asam asetat atau
lebih dikenal dengan asam cuka (CH3COOH) dan basa amonium hidroksida (NH4OH).
Dalam setiap proses eksperimen harga pH ditentukan oleh penambahan sejumlah volume asam
dan basa dengan skala harga pH ditentukan oleh perbedaan asam basa yang ditambahkan.
Contoh reaksi antara asam lemah dan basa lemah senyawanya terionisasi secara sempurna yaitu
CH3COOH + NH4OH menjadi CH3COONH4 + H2O reaksi ini dapat bersifat asam dan basa
maupun netral. Hal ini tergantung pada harga Ka dan Kb
1. jika harga Ka > Kb, berarti konsentrasi ion H+ lebih banyak dari ion OHsehingga bersifat asam
2. jika harga Ka < Kb, berarti konsentrasi ion H+ lebih sedikit dari ion OHsehingga bersifat basa
3. jika harga Ka = Kb, berarti konsentrasi ion H+ sama dengan ion OH- sehingga
bersifat netral
berdasarkan asumsi di atas jika larutan 20 mL CH3COOH 0.1 M dengan 20 mL larutan
NH4OH 0.1 M maka reaksi yang akan terjadi bersifat netral. Jika larutan 10 mL CH3COOH 0.1
M dengan 20 mL larutan NH4OH 0.1 M maka reaksi yang akan terjadi bersifat basa dan jika
larutan jika larutan 20 mL CH3COOH 0.1 M dengan 10 mL larutan NH4OH 0.1 M maka reaksi
yang akan terjadi bersifat asam. penambahkan nilai pH sebesar 1 dari reaksi yang bersifat netral
sejumlah 500mL dibutuhkan cairan NH4OH 0.3 molar 5 mL dan untuk menurunkan nilai pH
sebesar 1 dari reaksi yang bersifat netral sejumlah 500 mL dibutuhkan cairan CH3COOH 10
mL. [6]

2.2.

Sensor pH
pH meter adalah alat yang digunakan untuk mengetahui kosentrasi ion hidrogen (atau dikenal

dengan istilah pH yang berasal dari “ power of Hidrogen”) suatu larutan. pH sendiri diartikan
sebagai derajat keasaman yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau kebasaan
yang dimiliki oleh suatu larutan. Sensor pH didefinisikan sebagai kologaritma aktivitas ion hidrogen
(H+) yang terlarut. Koefisien aktivitas ion hidrogen tidak dapat diukur secara eksperimental,
sehingga nilainya didasarkan pada perhitungan teoritis. Skala pH bukanlah skala absolut,dan
sensor pH bersifat relatif terhadap sekumpulan larutan standar yang pH-nya ditentukan
berdasarkan persetujuan internasional.
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Bila pH < 7 larutan bersifat asam, pH > 7 larutan bersifat basa, dalam larutan netral pH=7.
[7]
Prinsip kerja dari sensor pH yaitu pH elektroda diukur dengan menggunakan penyiapan
dengan dua elektroda, elektroda indikator dan elektroda referensi. Kedua elektroda ini sering
digabungkan menjadi satu - elektroda gabungan. Ketika dua elektroda direndam dalam larutan,
sel galvanik kecil terbentuk. Potensi yang dikembangkan tergantung pada kedua elektroda.
Kondisi pengukuran ideal ada bila hanya potensi perubahan elektroda indikator dalam merespon
pH yang bervariasi, sedangkan potensi elektroda referensi tetap konstan. Skema elektroda sensor
pH dapat dilihat pada gambar 2.1 skema elektroda pH [5]

Gambar

2. 1 Skema Elektroda pH

Sensor pH mengukur potensial listrik (pada Gambar 2.1 alirannya searah jarum jam)
antara Mercuri Clorida (HgCl) pada elekroda pembanding dan kalium klorida (KCL) yang
merupakan larutan dalam gelas electrode perak. Namun potensial antara contoh yang tidak
diketahui dengan elektroda gelas dapat berubah tergantung contohnya, oleh sebab itu dilakukan
kalibrasi dengan menggunakan larutan ekuivalen untuk menetapkan nilai dari pH. [5]
Elektroda pembanding colomel terdiri dari tabung gelas yang berisi kalium klorida (KCL)
adalah elektrolit yang mana terjadi kontak mercuri clorida (HgCl) di ujung larutan kalium klorida
(KCL). Tabung gelas ini muda pecah sehingga untuk menghubungkanya digunakan ceramic berpori
atau bahan semacamnya. Elektroda semacam ini tidak mudah terkontaminasi oleh logam dan
unsure natrium. Elektroda gelas terdiri dari tabung kaca yang kokoh yang tersambung dengan
gelembung kaca tipis yang didalamnya terdapat
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larutan kalium klorida (KCL) sebagai larutan buffer dengan nilai pH 7. Elektroda perak pada
ujung sensor merupakan perak klorida (AgCl2) dihubungkan ke dalam larutan tersebut. Untuk
meminimalkan pengaruh electric yang tidak diinginkan, alat tersebut dilindungi oleh suatu lapisan
kertas pelindung yang biasanya terdapat di bagian dalam elektroda gelas. [5]. gambar rangkaian
dan ukuran sensor pH dapat dilihat pada gambar 2.2

Gambar 2.2 Dimensi Ukuran pH Sensor [8]

Spesifikasi dari pH sensor adalah :
1. Tegangan : (5v )
2. Detectable rentang konsentrasi :pH 0-14
3. Rentang suhu kerja : 0-80 oC
4. Waktu tanggapan : 5 s
5. Stabilisasi waktu : 60 s
6. Komponen power : 0.5 w
7. Suhu kerja : -10 ~ 50 ( nominal suhu 20)
8. Kelembaban : 95 % RH nominal kelembaban 65 % RH)
9. Daya tahan alat : 3 tahun
10. Ukuran : panjang 42 mm, lebar 32 mm, tinggi 20 mm
Cara kerja dari gambar 2.2 yaitu dengan elektroda indikator dan elektroda referensi dimana
ketika dua elektroda direndam dalam larutan, sel galvanik kecil terbentuk. Hal ini akan secara
otomatis akan menghasilkan listrik atau sinyal, ketika sensor pH menyentuh cairan karena sensor
pH terdiri dari pH glass electroda dan silver clorit yang menghasilkan listrik. Untuk mendapatkan
hasil berapa presentasi error pada asam, netral dan basa dapat dilihat dari rumus berikut, :
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rror

pH Sensor igital - pH Sensor Analog
pH Sensor igital

100
(2.1)

Perhitungan persentasi error dari data pH dapat dilakukan menggunakan rumus diatas,
pH sensor digital merupakan nilai awal dari output sensor yang digunakan sebagai pembanding
untuk mendapatkan nilai error dari masing-masing pH. pH hasil merupakan hasil pengukuran
nilai pH dari tingkatan asam, netral dan basa yang menggunakan pH sensor.
Sensor pH SEN0161 ini terdapat parameter, untuk pengukuran asam dan basa seperti tabel
2.1. setiap tingkat keasaman pada sensor pH naik satu maka tegangan pada sensor pH menjadi
(plus mV) jika tingkat basa naik satu maka tegangan pada sensor pH menjadi (minus mV).
Karena dalam modul sensor pH air memiliki pengukuran presisi jika terjadi kekeliuran, maka data
yang diterima oleh sensor pH akan menjadi sangat tinggi karena dalam sensor pH air memiliki
pengukuran tingkatan untuk setiap pengambilan data. Keluaran tegangan dapat dilihat pada
Tabel 2.1 [9]
Tabel 2. 1 Keluaran Tegangan Sensor pH

Voltage (mV)
414.12
354.96
295.80
236.64
177.48
118.32
59.16
0.00

2.3.

pH value
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00

Voltage (mV)
-414.12
-354.96
-295.80
-236.64
-177.48
-118.32
-59.16
0.00

pH value
14.00
13.00
12.00
11.00
10.00
9.00
8.00
7.00

Sistem Kendali
Sistem kendali merupakan proses pengaturan ataupun pengendalian terhadap satu atau

beberapa besaran (variabel, parameter) sehingga berada pada suatu harga atau (range) tertentu
atau dijaga kestabilannya. Sistem kendali terdiri dari input atau set point yang menyatakan kondisi
terkini dari lingkungan atau respon sistem, output yang merupakan keluaran atau respon sistem
aktual, dan plant yaitu object yang dikendalikan. [5]
Pengontrol On-Off merupakan salah satu jenis aksi pengontrolan yang banyak digunakan
pada kontrol otomatis di industri karena kontrol ini sederhana dan relatif murah.
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Terdapat dua aspek penting yang harus dipertimbangkan pada pengontrol on-off. Pertama adalah
frekuensi osilasi respon yang berpengaruh pada umur ketahanan komponen aktuator. Kedua
adalah amplitudo osilasi respon yang mempengaruhi besar rugi-rugi energi pada respon sistem
kendali keseluruhan Pengendali on-off (pengendali bang-bang) adalah pengendali yang berubah
secara bergantian antara dua kondisi,dapat dilihat pada gambar 2.3 .Pengendali ini banyak
digunakan seperti pada setrika listrik, sistem kendali suhu ruang, dan kulkas.
Secara matematis pengendali on-off diungkapkan sebagai berikut:

m(t) = M1 jika e(t) < 0
= M2 jika e(t) > 0

(2.2)

dengan :
m(t) = keluaran pengendali
M1 = harga maksimum dari m(t) (ON)
M2 = harga minimum dari m(t) (OFF)
e(t) = error

Gambar

2. 3 Kurva Pengendali on-off

Kontrol On-Off memiliki ciri-ciri, yaitu hasil pengontrolan masih bersifat osilasi (efek
cycling) sehingga hasil tidak terlalu akurat, ada efek histerisis (dead band) dalam implementasi
praktisnya dan laju pemrosesan yang lambat. Kontrol on-off bekerja berdasarkan nilai error
yang jika lebih besar dari nol, aktuator akan dijalankan dan jika nilai error lebih kecil dari
nol, aktuator dimatikan. [10]
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2.4.

Bluetooth
Bluetooth bekerja pada frekuensi radio dan proses kerjanya tidak harus line of sight seperti

halnya infrared. Bluetooth frequensi radio ISM 2.4 GHz. Kelebihan lain dari bluetooth adalah
kemampuanya untuk menembus penghalang. Sedangkan jaraknya mencapai 10 meter dengan
kecepatan transfer data mencapai 800 Kbps. Namun bluetooth tetap mempunyai kekurangan,
yaitu interferensi dari frekuensi radio lainnya. Namun dari perkembangan teknologi, bluetooth
lebih banyak digunakan dari pada infrared. Komunikasi menggunakan bluetooth ini di kenal
pula dengan istilah PAN (Perosonal Area Network) yang diatur berdasarkan standard IEEE
802.15. Logo bluetooth dapat dilihat pada Gambar 2.4 [7]
Spesifikasi dari bluetooth adalah :
1. Kekuatan output trasmit ke kelas-1,kelas-2 dan kelas-3 dan rentang kontrol dinamis
hingga 24dB
2. π / 4 QPSK dan 8 modulasi PSK
3. Kinerja tinggi dalam sensitivitas penerimaan NZIF dengan rentang dinamis lebih dari
97 dB
4. Operasi kelas-1 tanpa PA eksternal
5. SRAM internal memungkinkan tranfer data berkecepatan penuh,suara dan data
campuran,dan operasi piconet penuh
6. Logika untuk koreksi kesalahan maju,kontrol,kesalahan header,korelasi kode
akses,CRC, demodulasi, pembuatan bit stream

enkripsi dan mentrasmisikan

pembentukkan pulsa
7. ACL,SCO,Esco dan AFH
8. A-law, u-law dan CVSD digital audio CODEC di antarmka PCM
9. SBC audio CODEC
10. Manajemen daya untuk aplikasi berdaya rendah
11. SMP dengan 128-bit AES

Gambar

2. 4 Logo Bluetooth
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2.5.

Stepper Motor
Motor stepper adalah perangkat elektromekanis yang bekerja dengan mengubah pulsa

elektronis menjadi gerakan mekanis diskrit (berputar secara bertahap) dan tidak kontinyu. Yang
membedakan dengan jenis motor lainnya misalnya pada motor AC dan DC ialah dari segi
putaranya dan motor stepper tidak memiliki komutator. Umumnya motor stepper hanya memiliki
kumparan pada bagian stator

sedangkan pada bagian rotor merupakan magnet permanen

(bahan ferromangnetic). Karena konstruksi inilah motor stepper dapat diatur posisinya pada
posisi tertentu dan berputar ke arah yang diinginkan searah jarum jam dan sebaliknya. Ada tiga
jenis motor stepper , motor stepper magnet permanen, Variable reluctance dan hybrid.
Motor stepper dapat berputar atau berotasi dengan sudut step yang bisa bervariasi
tergantung motor yang digunakan. Ukuran step (step size) dapat berada pada range 0,90 sampai
900 . misalnya sudut step 7,50 , 150 , 300 dan seterusnya tergantung aplikasi atau kebutuhan yang
diinginkan. Pada gambar 2.5 berikut ini ,jika suatu lilitan induktor dengan arah tertentu dialiri
arus listrik searah, akan timbul medan magnet berkutub utara-selatan pada ujung-ujung inti
besinya. Medan magnet pada keempat lilitan stator motor stepper SA, SB, SC, dan SD,
dapat diaktifkan masing-masing. Pengaktifan medan magnet pada satu lilitan stator akan
menarik ujung rotor R untuk mensejajarkan dirinya dengan stator penarik. Dimisalkan gambar 2.5
menunjukkan kondisi awal suatu motor stepper, dimana salah satu ujung rotor R sedang sejajar
dengan lilitan stator SA. Jika dalam keadaan tersebut aktivitas pemberian arus dipindahkan ke
lilitan SB, maka ujung rotor R yang terdekat dengan SB akan segera mensejajarkan diri dengan
SB. Berarti, rotor akan berputar searah jarum jam sejauh 1.80 . Sebaliknya, jika dari kondisi
awal lilitan pada stator SD yang diaktifkan, maka rotor akan berputar berlawanan dengan arah
jarum jam sejauh 1.80, hingga ujung rotor yang terdekat menjadi sejajar dengan SD. Jadi, untuk
memutar rotor sejauh 3600 searah jarum jam, diperlukan 20 langkah aktivasi (3600 = 20 x 1.80),
yaitu SB, SC, SD, SA, SB dan seterusnya [11]
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Gambar 2.5 Prinsip Kerja Motor Stepper [11]

Karena itu, untuk menggerakkan stepper motor diperlukan pengendali stepper motor yang
membangkitkan pulsa-pulsa periodik seperti driver motor. Adapun konstruksi dasar dari
stepper motor dapat dilihat pada Gambar 2.6.

Gambar 2.6 Kontruksi Dasar Stepper Motor [5]

Pada proposal tugas akhir ini dipilih stepper motor sebagai aktuator atau penggerak,
pemilihan stepper motor dilakukan karena motor tersebut dapat dikendalikan dengan cukup mudah
dan memiliki ketelitian yang tinggi. Adapun motor yang akan digunakan pada tugas akhir ini
adalah stepper motor jenis Nema23 Motor Stepper Minebea 23KM-K144-P1W 1.7V 2.9A
Thailand. Bentuk dari stepper motor Nema23 dapat dilihat pada Gambar 2.7. Motor ini memiiki
step angel 1.80 . dan untuk tegangan arus maksimal berada pada 5.5 V dengan kecepatan
maksimal adalah 8000 Rpm.
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Menghitung pulsa yang dibutuhkan untuk 1 putaran motor :

360 / 1.8 = 200 pulsa

Gambar

2. 7 Stepper Motor Nema23

Motor stepper dua-phase (bipolar) mempunyai konstruksi yang mirip dengan jenis unipolar,
hanya tidak terdapat tap pada kumparannya (gambar 2.7). Penggunaan motor stepper jenis
bipolar memerlukan rangkaian yang agak lebih rumit untuk mengatur agar motor ini dapat
berputar dalam dua arah. Untuk menggerakkan motor stepper jenis ini biasanya diperlukan
sebuah driver motor yang dikenal dengan nama H bridge. Rangkaian ini akan mengontrol
setiap kumparan secara terpisah (independent) termasuk polaritas untuk setiap kumparan motor
stepper dua-phase (bipolar) hanya mempunyai dua rangkaian tetapi sebenarnya terdiri dari empat
kutub medan. Gambar 2.8 (a) menunjukkan simbol motor dan gambar 2.8 (b) menunjukkan
bagaimana perkawatan/lilitan internal motor tersebut. Pada gambar 2.8 (b), rangkaian AB terdiri
dari dua kutub berlawanan sedemikian bila tegangan yang dikenakan (+A-B), kutub bagian atas
akan memberikan ujung utara terhadap rotor dan kutub bawah akan memberikan ujung selatan.
Rotor akan cenderung
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sejajar sendiri secara vertikal (posisi 1) dengan kutub selatannya mengarah ke atas (sebab
kutub magnet yang berlawanan akan saling menarik). [11]

Gambar 2.8 Motor Stepper Dua-phasa [11]

Pada gambar 2.9 merupakan urutan eksitasi lilitan motor stepper arah CW atau arah CCW
pengendalian motor stepper yang telah dimasukan program dengan kondisi logika 1 (high) dan 0
(low) sehingga kedua motor dapat bergerak antara Clockwise (searah jarum jam) dan
sebaliknya, Counter Clockwise (berlawanan dengan arah jarum jam)

Gambar 2.9 Urutan Eksitasi Lilitan Motor Stepper Arah CW Dan CCW [13]
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cara yang paling sederhana dalam memberikan step pada motor ini adalah dengan
memberikan energi secara bergantian pada gambar 2.8 AB atau CD untuk menarik rotor dari
kutub ke kutub. Jika rotor bergerak CCW (counterclockwise, berlawanan arah jarum jam) dari
posisi 1, maka rangkaian CD harus diberi energi dengan polaritas C+D-. Hal ini akan menarik
rotor ke posisi 2. Selanjutnya, rangkaian AB diberi energi lagi, tetapi kali ini polaritasnya terbalik
(-A+B),yang menyebabkan kutub bawah memberikan ujung utara pada rotor, dengan demikian
tertarik ke posisi 3. Untuk melihat eksitasi dari motor dapat dilihat pada gambar 2.10. Istilah
bipolar digunakan pada motor ini karena arus kadang-

kadang terbalik. Urutan tegangan

diperlukan untuk memutar motor satu putaran penuh dan ditunjukkan di bawah ini. Pembacaan
dari atas ke bawah memberikan urutan untuk peralihan perputaran CCW, pembacaan dari
bawah ke atas adalah urutan CW (clockwise, searah jarum jam): [11]

Gambar 2.10 Eksitasi dari motor steper dua-phasa [11]

2.6.

Driver Motor
Driver motor merupakan komponen yang berfungsi untuk mengkomunikasikan controller

dengan aktuator serta memperkuat sinyal keluaran dari controller sehingga dapat dibaca oleh
aktuator. Motor driver ini berupa mikrokontroler atau komponen digital dimana setiap port yang
mengontrol arus yang diperlukan oleh kumparan motor stepper yang digunakan. Jika arus yang
ditarik oleh kumparan motor stepper ternyata lebih besar dari kemampuan transistor, maka
transistor akan cepat panas dan dapat menyebabkan kerusakan pada transistor tersebut. Dalam
perancangan tugas akhir ini, driver yang digunakan adalah board TB6600 untuk mengerakkan
stepper motor suntikan pH. Motor board TB6600 dapat di lihat pada gambar 2.11 . Driver
motor juga memiliki beberapa port yang nantinya akan terhubung ke masing-masing port seperti
signal interface, motor stepper dan power supply.
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Gambar 2. 11 Driver Motor Board TB6600

TB6600 adalah PWM chopper-type single-chip bipolar sinusoidal. Motor step 2-fase
bipolar-stepping dapat digerakkan hanya dengan sinyal clock dengan getaran rendah dan efisiensi
tinggi. Pada gambar 2.11 menunjukkan tampak atas modul TB6600. Dengan rangkaian
pengendali ini, dapat mengendalikan kecepatan dan arah putaran dari motor stepper. Rangkaian
pengendali motor stepper menerima sinyal keluaran dari smartphone yang kemudian sinyal
tersebut diperkuat lagi supaya keluaran sinyal yang dihasilkan dapat menggerakan motor stepper
dengan baik. [12]

2.7.

Android Aplikasi
Aplikasi blynk ini merupakan sebuah platform untuk mengendalikan perangkat keras seperti

mikrokontroler dan single board computer yang teritegrasi dengan jaringan internet dan
bluetooth. Aplikasi blynk dapat dilihat pada gambar 2.12. Melalui sebuah aplikasi di smartphone
android sebagai user interface-nya. Blnyk dibuat oleh Pasha Baiborodin (founder), Dmytro
Dumanskiy (co-founder) dan tim-nya. Blynk terdiri dari tiga komponen utama [13], yaitu :
1. Blynk App adalah aplikasi dengan user diberi kebebasan untuk membuat sebuah
tampilan antarmuka menggunakan berbagai macam widget yang tersedia
2. Blynk Server mengatur komunikasi antara aplikasi Blynk di smartphone dengan
perangkat keras yang dikendalikan
3. Blynk Libraries sebagai media untuk mengatur dan memproses semua perintah
masuk atau perintah keluar antar server dengan perangkat keras
Pada blynk app terdapat empat kategori widget yaitu Controllers , display dan
nitifications. Controllers yang akan digunakan terdiri dari :

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
17

1. Button, widget button atau tombol dapat dapat diterapkan dengan dua cara yaitu push
(jika ditekan terus akan menyala) atau switch (ditekan akan menyala kemudian jika
ditekan lagi akan padam). Nilai yang dikirimkan berupa logika 1 atau 0.
2. Step V, widget terdiri dari dua tombol yang tersusun vertikal. Tombol pertama terdapat
simbol pertambahan yang artinya menaikkan suatu nilai dan tombol kedua simbol
pengurangan yang artinya menurunkan nilai
Display yang akan digunakan :
1. Value display, widget ini berfungsi untuk menampilkan data berupa angka yang masuk
dari virtual pins .
2. LED, widget ini berfungsi sebagai indikator. LED akan menyala jika diberi logika
1 dan akan padam jika beri logiko 0
3. SuperChart, widget ini berfungsi untuk memplot data-data dan menyimpan rekam
jejak mengenai data-data tersebut serta menampikannya dalam bentuk kurva
4. Bluetooth, widget ini sebagai media untuk mengkoneksikan smartphone dan Esp-32

Gambar

2.8.

2. 12 Aplikasi Blynk Controler

Esp-32
Esp-32 adalah sebuah mikrokontroler chip dengan wi-fi terintegrasi dan memiliki fasilitas

Bluetooth. Mickrokontroler Esp-32 dapat dilihat pada gambar 2.13 dan untuk spesifikasi pada
tabel 2.2
spesifikasi dari Esp-32 adalah :
1. Pabrikan : Espressif System
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2. Tipe : microcontroler
3. CPU (proses unit) : tensilica Xtensa lX6 mikroprosesor @ 160 atau 240 Mhz
4. Memori : 520 KiB SRAM
5. Tegangan : 3.3 v DC
6. Pendahulu : ESP 8266
Pada pin out terdiri dari :
1. 12 bit ADC 18 chanel ( Analog Digital Converter, berfungsi untuk merubah
sinyal analog ke digital )
2. 8 bit DAC 2 chanel ( Digital Analog Converter, berfungsi untuk merubah sinyal
digital ke analog)
3. 16 chanel PWM ( Pulse Width Modulation )
4. 2 jalur antar muka UART ( komunikasi serial )
5. Pin antarmuka 12c,125 dan SPI (komunikasi)

Gambar 2. 13 Esp-32 Pin Layout
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Tabel 2. 2 Spesifikasi Esp-32

Specifications
MCU
802.11 b/g/n WiFi
Bluetooth
Typical frequency
SRAM
Flash
GPIO
Hardware/Software PWM
SP1/12C/12S/UART
ADC
CAN
Ethernal MAC interface
Touch sensor
Temperature sensor
Working temperature

2.9.

Esp-32
Xtensa® Dual-core 32 bit LX 6 600
DMIPS
Yes HT40
Bluetooth 4.2 and Bellow
160Mhz
512KBytes
Spl Flash,up to 16 MBytes
36
1/16 channels
4/2/2/2
12-bit
1
1
Yes
Yes
-40°C - 125°C

Limit Switch
Limit switch merupakan jenis saklar yang dilengkapi dengan katup yang berfungsi

mengantikan tombol.prinsip kerja limit switch sama seperti saklar push oN yaitu hanya akan
menghubung pada saat katupnya ditekan pada batas penekanan tertentu yang telah ditentukan dan
akan memutus saat katup tidak ditekan . simbol limit switch dapat dilihat pada gambar 2.14.
Limit switch termasuk dalam kategori sensor mekanis yaitu sensor yang akan memberikan
perubahan elekrik saat terjadi perubahan mekanik pada sensor tersebut. Penerapan dari limit
switch adalah sebagai sensor posisi suatu benda (objek) yang bergerak. [14]

Gambar 2.14 Simbol dan bentuk limit switch [14]
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Limit switch umum-nya digunakan untuk :
1. Memutuskan dan menghubungkan rangkaian menggunakan objek atau benda
lain
2. Menghidupkan daya besar dengan sarana yang kecil
3. Sebagai sensor posisi atau kondisi suatu objek
Prinsip kerja limit switch diatifkan dengan penekanan pada tombolnya pada batas atau
daerah yang telah ditentukan sebelumnya sehingga terjadi pemutusan atau penghubungan
rangkaian tersebut. Limit switch memiliki 2 (dua) kontak yaitu NO (normally open) dan
kontak NC (normally close) dimana salah satu kontak akan aktif jika tombolnya akan tertekan
konstruksi dan simbol dapat dilihat pada gambar 2.15

Gambar 2.15 konstruksi dan simbol limit switch [14]

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB III
RANCANGAN PENELITIAN
3.1.

Pendahuluan
Pada bab ini akan dijelaskan mengenai rancangan penelitian, yang memerlukan beberapa

modul-modul yang digunakan antara lain smartphone android, bluetooth Esp-32, motor stepper,
sensor pH, dan cairan asam dan basa

Gambar 3.1 Sistem Pengendalian pH air

Gambar 3.1 menunjukkan sistem pengendalian pH air secara garis besar. Mikrokomputer yang

digunakan adalah Esp 32. Dimana data akan diukur oleh sensor pH dan dikirim ke pengolah sinyal
conversion dan dikirim ke mikro Esp 32, tugas mikro Esp 32 ada dua yaitu mengirimkan data ke
smartphone android melalui komunikasi bluetooth sebagai control dan monitoring pH dan
yang kedua tugas nya adalah mengendalikan motor stepper untuk menggerakan suntikan sehingga
dapat mengatur pH sesuai dengan keinginan, dan Dc converter yang berguna mengubah tegangan
dari 12v DC ke 5V Dc untuk menghidupkan Esp-32. Proses cara kerja pengendalian pH air dibagi
menjadi beberapa tahap. Tahap pertama sensor pH membaca sebuah tingkat keasaman air. Tahap
kedua data diterima oleh
21
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sensor pH, setelah diterima oleh sensor pH selanjutnya akan diolah datanya terlebih dahulu di
sinyal conversion. Tahap ketiga sinyal yang diolah akan langsung dikirim ke Esp-32. Sebelum itu
data tersebut harus terhubung dengan aplikasi di smartphone melalui via bluetooth untuk
memberikan informasi kualitas air yang sedang dipantau. Tahap keempat smartphone yang sudah
terhubung melalui komunikasi bluetooth dapat merubah kualitas air yang sedang dipantau
dengan cara menggerakan motor stepper yang sudah dipasang pada cairan basa dan cairan
asam sehingga smartphone secara otomatis dapat mengendalikan kualitas air yang diharapkan.

3.2.

Rangkaian Sensor Pada sistem

Gambar 3. 2 Rangkaian Penkorversi Sinyal [15]

Gambar 3.2 merupakan rangkaian pengkonversi sinyal sensor pH. Range sensor pH
memiliki tegangan dari 414.12 mV sampai dengan -414.12 mV tetapi Esp hanya dapat membaca
dengan range 0-3.3 V. Oleh sebab itu pengkonversi sinyal sensor pH digunakan agar output
sensor pH dapat dibaca oleh Esp-32, dan keluaran konversi yang diterima Esp- 32 dapat dilihat
pada tabel 3.1 . Sensor pH dihubungkan ke pengkonversi sinyal pada port satu BNC dan untuk
output pengkondisi sinyal yang ke Esp-32 berada pada j2 socket pin satu .
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Tabel 3. 1 keluaran tegangan konversi sensor pH

keluaran tegangang sensor pH
Output probe pH (mV)
414,12
354,96
295,8
236,64
177,48
118,32
59,16
0
-59,16
-118,32
-177,48
-236,64
-295,8
-354,96
-414,12

3.3.

Output pH signal Converter
(V)
3,3
3,064285714
2,828571429
2,592857143
2,357142857
2,121428571
1,885714286
1,65
1,414285714
1,178571429
0,942857143
0,707142857
0,471428571
0,235714286
0

PH
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Rangkaian Driver Motor
Gambar 3.3 rangkaian driver motor Tb6600 . Pengendali motor stepper adalah suatu

rangkaian yang digunakan untuk komunikasi antara smartphone dengan motor stepper. Dapat
mengendalikan kecepatan dan arah putaran dari motor stepper. Rangkaian pengendali motor
stepper menerima sinyal output dari Esp-32, kemudian sinyal tersebut diperkuat hingga output
sinyal dapat menggerakan motor stepper. Pengendali motor stepper berfungsi untuk menerima
sinyal input dari pararel port berupa pulsa (CLK) dan arah pergerakan forward/reverse
(CW/CCW) untuk mengatur pergerakan motor stepper sesuai dengan yang di inginkan. Vcc input
dari power supply, pada H-Bridge A outputnya yaitu out 1A dan out 2A, sedangkan H-Bridge
B outputnya yaitu out 1B dan out 2B. output dari kedua HBridge ini terhubung ke motor stepper.
Out 1A terhubung dengan A+, Out 2A terhubung dengan A-, Out 1B terhubung dengan B+, Out
2B terhubung dengan B-. [12]. Dan koneksi antara Esp-32 dan driver motor, yaitu dimana
MCU disini berupa mikrokontroler berupa Esp-32 yang bertugas mengendalikan komponenkomponen seperti stepper motor dan driver motor. Untuk alamat pin beserta fungsinya dapat
dilihat pada Tabel 3.2 pin pada driver motor.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
24

Tabel 3. 2 Pin pada driver motor

I/O
Pin
No
1
Output

ALERT

2
3

SGND
TQ

input

4

input

5

input

6
7

input
input

8

input

9

input

10
11

Output
-

12
13
14
15

Output
Output
-

16
17
18

input
input
input

19
20
21
22

input
input
input
input

23

-

24

Vreg

25

MO

Symbol

Functional Description
TSD/ISD Monitor Pin

Remark
Pull-up by external
resistance

Signal ground
Torque (Output
current) setting input
pin
Latch/Auto Selec a return type for
L:latch, H: Automatic
TDS
return
Vref
Voltage input for 100%
current level
Vcc
Power supply
M1
Excitation mode
setting input pin
M2
Excitation mode
setting input pin
M3
Excitation mode
setting input pin
OUT2B
B channel Output 2
NfB
B channel Output
current detection pin
OUT1B
B channel Output 1
PGNDB
Power ground
OUT2A
A channel output 2
NfA
A channel output
current detection pin
OUT1A
A channel output 1
PGNDA
Power ground
ENABLE Enable signal input pin H: Enable,L:All outputs
off
RESET
Reset signal input pin
L:initial mode
Vcc
Power supply
CLK
CLK pulse input pin
CW/CCW Forward/reverse
L:CW,H:CCW
control pin
OSC
Resistor connection pin
for internal oscillation
seting
Vreg
Control side
Connecting capacitor to
connection pin for
SGND
power capacitor
MO
Electrical angle
Pull-up by external
monitor pin
resistance
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Pada driver motor terdapat beberapa pinout yang fungsinya :
1. Vcc yaitu sebagai power untuk driver motor dan tegangan-nya biasanya
menggunakan 9-24 Volt
2. A – A + B – B + yaitu keluaran untuk motor stepper
3. PUL – (PUL) yaitu tegangan ground atau negatif untuk driver
4. PUL + (5V) yaitu input pulsa dari Esp-32, pada driver ini dapat dikendalikan
dengan tegangan 3,3 V.
5. DIR + (5V) yaitu input logika HIGH LOW dari Esp-32 berfungsi untuk
mengendalikan arah putaran cw atau ccw
Untuk menkoneksikan driver motor, Esp-32 dan motor stepper dapat dilihat pada
gambar 3.7 rangkaian skematik unit pengontrol

Gambar 3. 3 Rangkaian Driver Motor Tb6600 [16]

Pada IC TB6600 terdapat pengendali H-Bridge. Pengendali rangkaian H-Bridge ini
berfungsi mengendalikan motor stepper. Empat buah transistor yang masing-masing bisa
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diaktifkan, dan sebuah motor stepper dihubungkan di terminal tengah. Pada pin Q1, Q2, Q3,
dan Q4 semuanya akan disambungkan ke kontroler, dan Vbat adalah sumber tegangan motor.
Prinsip kerja rangkaian ini yaitu apabila Q1 dan Q4 aktif maka motor akan bergerak ke suatu
arah, karena ada arus yang mengalir dari Vbat ke ground. Sedangkan apabila Q2 dan Q3 aktif
maka motor akan bergerak ke arah yang berlawanan, karena arus yang mengalir menuju motor
arahnya berlawanan dibanding sebelumnya. Disini kondisi Q2 dan Q3 aktif tidak boleh
bersamaan dengan kondisi Q4 dan Q1 aktif, karena bisa menyebabkan rangkaian dan motor yang
rusak. Hal ini bisa dicegah dengan mengantisipasinya pada program. Seperti yang ditunjukkan
pada gambar 3.4. [12]

Gambar 3. 4 Rangkaian H-bridge untuk Forwar d dan Reverse [12]
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3.4.

Rancangan Pompa Suntikan

Gambar

3. 5 Rancangan Pompa

Gambar 3.5 rancangan pompa diatas menjelaskan tentang rancangan bentuk pompa
cairan asam dan basa . Cara kerja pompa untuk mengeluarkan cairan :
1. Motor stepper berputar ccw
2. Drat akan berputar searah dengan putaran motor stepper
3. Ketika drat berputar ccw, drat akan mendorong suntikan
4. Ketika suntikan terdorong maka cairan akan keluar
Cara kerja pompa untuk mengisi cairan :
1. Motor berputar cw
2. Drat akan berputar searah dengan putaran motor stepper
3. Ketika drat berputar cw maka akan menarik suntikan
4. User akan mengisi secara manual dari titik yang sudah dibuat
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Menghitung satu (1) putaran motor stepper :
Perhitungan 1 putaran motor
Ket

:

10 cm = panjang suntikan
25 cc = isi suntikan
menghitung ketilitian
1mm = 0,25 cc
10 cm = 25 cc
100 mm= 25 cc
1mm

= 25

cc

100

=

1

cc

4

1 putaran motor = 5 mm ,sehingga 1 putaran motor mengeluarkan 0,25 cc cairan
dari suntikan
Perhitungan Motor stepper
Motor , V = 1,7 V
I = 2,9 A
Daya , V. I = 4,93 watt
Total daya Motor = 4,93 . 2 (2 motor)
= 9,86 watt
Perhitungan Driver motor
V (Tegangan) = 5v
I (arus)

= 8 mA ( maksimum input driver motor)

Daya

= V . I = 0.04 = 40 mWatt ( daya maksimum esp-32 menampung 1200 mA )

Total driver motor = 40 . 2
= 80 mWatt
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3.5.

Perancangan Hardware

Gambar 3. 6 Desain Prototype Pengendalian pH

Gambar 3.6 adalah bentuk perangkat keras. Dari desain gambar 3.6 ini dapat dijelaskan
bahwa pertama terdapat power supply (kotak berwana merah) yang berguna untuk memberi
sumber tegangan untuk esp-32, driver motor dan motor stepper. Kedua terdapat DC converter
yang berguna mengubah tegangan dari 12v DC ke 5V Dc. Ketiga terdapat esp-32 yang fungsinya
adalah sebagai otak untuk mengolah data yang masuk dan memberikan sinyal terhadap driver
motor untuk mengerakkan motor stepper sehingga suntikan cairan asam dan basa dapat
bergerak. Keempat terdapat driver motor yang berfungsi untuk menggerakkan motor stepper
sehingga suntikan cairan dapat bergerak. Kelima terdapat suntikan cairan basa dan cairan asam
yang berfungsi untuk merubah pH pada wadah air. Keenam terdapat pH signal conversion
yang berfungsi mengolah data yang di terima dari pH sensor untuk di teruskan ke esp-32.
Ketujuh terdapat sensor pH yang berfungsi mengukur pH pada wadah air. kedelapan terdapat
sensor limit switch yang berguna sebagai indikatot batas cairan full dan cairan kosong sehingga
memudahkan untuk memberhentikan gerakan motor cw dan membalikkan putaran ccw ke
titik semula sehingga menyentuh limit switch cairan full dan bisa melakukan pengisian secara
manual. Kesembilan terdapat tombol asam dan basa kedua tombol ini berguna apabila kondisi
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suntikan dalam keadaan siap atau ready dalam kondisi suntikan asam dan basa suda diisi cairan
dan ketika tombol ini ditekan akan memberikan isyarat sinyal ke Esp-32 untuk bisa memulai lagi
tahap pemberian set point dari smarphone.
Sensor pH menghasilkan tegangan range berkisar 414.12 mV s/d -414.12 mV. Output
dari pH probe diolah oleh pH signal conversion sehingga menghasilkan tegangan 0
– 3,3 V. Keluaran dari pH signal conversion adalah ADC ( 12 bit ) Esp sampai menghasilkan
nilai 0 s/d 4095. Nilai ketelitian per bit = 3,3 / 4095 = 8.058608059 x 10^-4 dirubah ke mV =
0,805 mV
Sistem ini terdiri dari satu unit smartphone android, satu unit sensor pH, satu unit pH
signal conversion, satu unit mikrokontroler Esp-32 yang sudah tersedia bluetooth, dua unit
driver motor, satu unit power supply, dua unit motor stepper, dua buah suntikan plastik.
Penjelasan dari masing-masing elemen sistem yang ada adalah sebagai berikut
1. Smartphone Android
Smartphone android berfungsi memberikan set point dan bertugas sebagai pemantau
(monitoring). Smartphone dan mikrokontroler yang terhubung dengan koneksi via
bluetooth dapat membaca berupa data-data yang di tampilkan di aplikasi pada
smartphone.
2. Esp-32 berfungsi sebagai pemroses data terekam oleh sensor pH yang terhubung
dengan pin analog dan digital. Dimikrokontroler akan diterima data set point dari
aplikasi pada smartphone.
Gambar 3.7 menjelaskan tentang rangkaian skematik unit pengontrol asam dan basa. Alat
yang digunakan pertama ada pH sensor yang terhubung langsung dengan pengolah signal
conversion. pH signal conversion mendapatkan listrik atau sinyal ketika pH probe menyentuh
cairan.
pH signal conversion secara langsung mendapatkan tegangan 3.3 v dari Esp-32. Kedua
Esp-32 mendapatkan sumber tegangan dari Dc konverter dari 12V dc ke 5V. Ketiga driver motor
berguna untuk mengendalikan motor atau menggerakan motor. Motor tidak bisa bergerak kalau
tidak memiliki sumber tegangan dari power supply 12 v. Untuk mengatur arah gerak cw, ccw
dan jumlah putaran di kendalikan oleh Esp-32. Power supply 220 Ac ke 12 V Dc berfungsi untuk
memberi tegangan ke seluruh sistem. Untuk pin alamat dapat dilihat pada Tabel 3.3 pengalamatan
rangkaian skematik unit pengontrol
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Gambar 3. 7 Rangkain Skematik Unit Pengontrol

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
32

Tabel 3.3 Pengalamatan Rangkaian Skematik Unit Pengontrol 3.7

Nomor
1
2

3

4

Komponen
Sensor pH
sinyal
Konverter

Driver motor
asam

Driver motor
basa

5

DC konverter
12 V ke 5V

6

Tombol

Pin pada Komponen
Konektor sinyal
P0
Vcc
GND
ENA
DIR
PUL
VCC
V+
A+
AB+
BENA
DIR
PUL
VCC
V+
A+
AB+
BInput
Output
Tombol A
Tombol B
GND

7

Limit switch

Suntikan penuh 1 A
Suntikan kosong 1 A
Suntikan penuh 2 B
Suntikan kosong 2 B

Pin Tujuan
Konektor sinyal konverter
GPIO 36 Esp-32
3,3 V Esp-32
GND
GPIO 13 Esp-32
GPIO 21 Esp-32
GPIO 14 Esp-32
3,3 Esp-32
12 V
Coil 1 pada motor stepper
Coil 2 pada motor stepper
GPIO 34 Esp-32
GPIO 23 Esp-32
GPIO 22 Esp-32
3,3 Esp-32
12 V
Coil 1 pada motor stepper
Coil 2 pada motor stepper
Power supply 12V
power Esp-32 (sebagai sumber
tegangan)
GPIO 19 Esp-32
GPIO 15 Esp-32
GND
GPIO 27 Esp-32
GPIO 26 Esp-32
GPIO 25 Esp-32
GPIO 5 Esp-32
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Lanjutan Tabel 3.3 Pengalamatan Rangkaian Skematik Untit Pengontrol 3.7
8

Power supply Input
220 V Ac ke
12 V Dc
Output

220V
V+ pada driver motor
Dc konverter 12V

3.6.

Gui Tampilan Android SmartPhone

Gambar

3. 8 Tampilan Android

Gambar 3.8 menjelaskan tentang tampilan layar untuk mengontrol dan memonitoring pH
air pada smartphone android. Pada tampilan gui ini terdapat beberapa menu atau fitur yang
sudah dibuat berdasarkan fungsi dan manfaatnya masing-masing. Yang pertama terdapat fitur
pH saat ini yang berfungsi membaca pH air, yang kedua terdapat pH yang diinginkan fitur ini
berfungsi untuk mengendalikan menaikkan dan menurunkan pH air sesuai dengan keinginan,
ketiga terdapat fitur led asam dan basa yang berfungsi untuk mendeteksi kondisi motor dalam
keadaan aktif atau tidak bila aktif maka led akan menyala sesuai dengan kondisi motor,keempat
history pH yang berfungsi membaca grafik untuk setiap perubahan dari pH yang
dirubah,kelima terdapat fitur bluetooth yang berfungsi untuk komunikasi dari smarphone dan
Esp-32.
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Gambar 3. 9 Konfigurasi Input pH Yang Diinginkan

Gambar 3.9 ini menjelaskan tentang tentang konfigurasi tombol input pH pada
tampilan di android.

Gambar 3. 10 Setting Penampil pH Saat Ini
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Gambar 3.10 ini menjelaskan tentang setting penampil pH saat ini. Dimana V1 merupakan
data yang diterima oleh Esp-32 yang kemudian ditampilan pada android. Selanjutnya ada range
batas pH air yang sudah ditentukan yaitu kisaran 0 – 14. Selajutnya ada kecepatan untuk
memperbaharui data yaitu Push kenapa user memilih kecepatan Push karena data yang diterima
akan selalu ditampilkan data yang terupdate.
Gambar 3.11

menjelaskan konfigurasi data grafik dimana add

data stream

merupakan tempat data inputan. Selanjutnya V1 merupakan data yang diterima oleh Esp32. Ada juga pengaturan data input grafik dimana ada pengaturan untuk memilih bentuk grafik
sesuai dengan warna yang user inginkan, untuk pemilihan auto untuk secara otomatis agar
range maksimum nilai Y dapat disesuaikan.

Gambar

3. 11 Konfigurasi Data Grafik
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Gambar 3. 12 Konfigurasi Led Motor Asam

Gambar 3. 13 Konfigurasi Led Motor Basa

Gambar 3.12 dan gambar 3.13 menjelaskan tentang konfigurasi led motor steper. Alamat
V2 dan V3 merupakan data yang diterima android apabila motor stepper dalam kondisi ON
maka led akan menyala
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3.7.

Proses Pengiriman Data Dari Mikrokontroler
Penjelasan gambar 3.14 proses pengiriman data dari mikrokontroler. Proses pertama

membaca data dari sensor pH. Selanjutnya proses menyimpan data sensor pH dan mengirimkan
data sensor ke android. Selanjutnya mebaca data pH dari set point android. Selanjutnya data akan
dibandingkan dengan data pH sensor dan pH android berguna untuk mengecek pH sudah sesuai
harapan atau belom. Selanjutnya data akan mempertanyakan apakah apakah data pH sensor sama
dengan data pH set point pada android maka apabila sesuai maka Esp-32 akan mengirim siyal Off
ke motor asam dan basa, bila pH belum sesuai maka proses selanjutnya data akan
menghitung error. Dimana data set point dikurang data pH sensor.
Setelah itu jika error lebih dari nol (0), maka proses membaca sensor limit switch bawah
suntikan basa dalam arti membaca indikator suntikan dalam kondisi cairan kosong.selanjutnya data
akan mempertanyakan apakah sensor limit switch bawah sama dengan 0 (nol) basah, bila sesuai
maka proses selanjutnya Esp-32 akan mengirimkan sinyal On CW ke motor basa dan
mengirimkan sinyal On motor basa ke android yang ditandai dengan indikator led pada gui
menyala. Apabila data sudah sesuai maka proses selanjutnya akan mengarah kembali ke proses
awal yaitu membaca sensor.
Jika limit switch bawah basa sama dengan 0 (nol) tidak sesuai maka Esp-32 akan
mengirim sinyal oN CCW ke motor basa dan membaca limit switch atas suntikan basa dalam
arti membaca indikator suntikan dalam kondisi cairan penuh. Selanjutnya data akan
mempertanyakan lagi apakah limit switch basa sama dengan 0 (nol) . apabila data sudah sesuai
maka proses nya akan mengirimkan lagi sinyal oN untuk CCW ke motor basa dan membaca limit
switch atas untuk motor basa. Jika data tidak sesuai maka data akan membaca tombol suntikan
dalam keadaan siap. Setelah itu data akan mempertanyakan lagi untuk tombol suntikan basa siap
sama dengan 1 (satu). Jika data sesuai maka Esp-32 akan memberi sinyal On CCW ke motor
basa dan mengirimkan sinyal oN basa ke android dengan kondisi led pada gui smarphone
akan menyala dan jika data tidak sesuai maka akan membaca tombol suntikan basa siap untuk di
oN agar Esp-32 mendapat sinyal bahwa pemberian set point pada smartphone suda bisa
dilakukan dan selanjutnya apabila Jika error lebih kecil dari nol (0), data akan mempertanyakan
lagi limit switch atas asam sama dengan 0 (nol) dan Esp-32 akan mengirim sinyal oN CCW ke
motor asam dan membaca limit switch atas suntikan asam dalam arti membaca indikator
suntikan dalam kondisi cairan penuh.
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Selanjutnya data akan mempertanyakan lagi apakah limit switch asam sama dengan 0
(nol).apabila data sudah sesuai maka proses nya akan mengirimkan lagi sinyal oN untuk CCW
ke motor asam dan membaca limit switch atas untuk motor asam. Jika data tidak sesuai maka
data akan membaca tombol suntikan dalam keadaan siap. Setelah itu data akan mempertanyakan
lagi untuk tombol suntikan asam siap sama dengan 1 (satu). Jika data sesuai maka Esp-32
akan memberi sinyal On CCW ke motor asam dan mengirimkan sinyal oN asam ke android
dengan kondisi led pada gui smarphone akan menyala dan jika data tidak sesuai maka akan
membaca tombol suntikan asam siap untuk di oN agar Esp-32 mendapat sinyal bahwa pemberian
set point pada smartphone suda bisa dilakukan.
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Gambar 3. 14 Prose Pengiriman Data Dari Mikrokontroler
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3.8.

Proses Aplikasi Android
Penjelasan mengenai flowchart pada gambar 3.15 yang terjadi pada android. Tahap awal

android akan terhubung dengan Esp-32 melalui jalur bluetooth. Selanjutnya membaca data pH
dari Esp-32. Selanjutnya prosesnya menyimpan data pH dan outputnya akan langsung
menampilkan nilai pH saat ini. Selanjutnya output yang diterima juga menampilkan data grafik
nilai pH pada smartphone. Selanjutnya membaca data input set point dari pH. Selanjutnya
proses menyimpan data set point di android. Selajutnya outputnya mengirimkan data set point
ke Esp-32 dan selanjutnya inputan tadi akan membaca status pompa basa dari Esp-32 dan
outputnya akan menampilkan status pompa basa dan selanjutnya masukan inputan akan membaca
status pompa asam dari Esp-32 dan output akan menampilkan status pompa asam.
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Gambar

3. 15 Proses Dari Android
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
Bab ini berisi tentang penelitian pengendalian pH air yang menggunakan Esp-32 DevKit
V1 sebagai mikrokontroler untuk mengubah pH air dengan rentang set point kadar asam dan
basa yang ditentukan antara pH 2 dan pH 9. Analisa dilakukan berdasarkan data air yang
diperoleh serta tingkat keberhasilan mengendalikan pH yang diinginkan dan mengamati dari
setiap unit sistem dan menganalisa dari komunikasi yang berjalan. Pengendalian pH berjalan
dengan baik apabila user memberikan masukkan set point sesuai dengan keinginan dan dapat
merubah pH sesuai dengan keinginan user.

4.1

Implementasi Perangkat Keras Dan Aplikasi
Pembuatan alat terdiri dari dua bagian utama yaitu menggunakan aplikasi blynk sebagai

media kontrol serta hardware pengendalian pH air berbasis android menggunakan bluetooth.

4.1.1 Implementasi Prangkat Keras
Implementasi sistem pengendali pH dapat dilihat pada gambar 4.1 dan 4.3 dan menunjukkan
tampilan utama pada smartphone dan hasil implementasi berupa hardware pengendali pH air
berbasis android menggunakan bluetooth .Keterangan lebih lengkap untuk bagian-bagian
tampilan pada smarphone dapat diketahui dari tabel 4.2

Gambar 4.1 Hasil implementasi hardware pengendalian pH air
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Tabel 4.1 Keterangan Bagian Hardware Pengendalian pH Air

No

Nama Bagian

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

pH signal konversion
Sensor pH
Tombol A dan B
Driver motor asam
Driver motor Basa
Power supply
Wadah air
Motor asam
Motor basa
Dc konverter
Suntikan asam
Suntikan Basa
Limit swich 1

14

Limit swich 2

15

Limit swich 3

16

Limit swich 4

Keterangan
Berfungsi untuk mengolah data yang diterima pH sensor
Mengukur pH pada wadah air
Tombol A adalah tombol asam dan B adalah basa
Untuk mengatur arah putaran motor dan kecepatan motor
Untuk mengatur arah putaran motor dan kecepatan motor
Memberi sumber tegangan ke seluruh sistem
Sebagai wadah titrasi
Menggerakkan suntikkan asam
Menggerakkan suntikkan basa
Mengubah tegangan dari 12 Dc ke 5 V Dc
Berisi cairan asam asetat atau cuka
Berisi cairan Basa yaitu sodium bicarbonate atau soda kue
Sebagai batas asam yang menandakan bahwa suntikan
sudah kosong dan motor akan berputar ccw
Sebagai batas asam suntikan ketika memutar ccw dan
berhenti ketika menyentuh limit swich 2
Sebagai batas basa yang menandakan bahwa suntikan
sudah kosong dan motor akan berputar ccw
Sebagai batas basa suntikan ketika memutar ccw dan
berhenti ketika menyentuh limit swich 4

Hasil implementasi pada gambar 4.1 menunjukkan hardware pengendali pH, keterangan
lebih lengkap dapat diketahui dari tabel 4.1 yang ditandai dengan angka. Untuk proses secara
keseluruhan dimana user mengecek ph awal pada air di smartphone setelah itu user memberi
set point sesuai dengan keinginan user, maka dua suntikan yang terdiri dari asam dan basa
akan bergerak sesuai dengan masukan set pont yang user inginkan. Seperti contoh pada gambar
4.2 ketika user memasukkan set point 4 dengan kondisi air pH
6 maka suntikkan yang bergerak adalah suntikan asam, ketika pH pada wadah air sudah sesuai
dengan set point maka motor akan berhenti. Dua motor stepper asam dan basa yang masingmasing diperuntukkan untuk gerakan suntikan dan berhenti setelah pH sensor membaca pH air
sudah sesuai dengan keinginan user. Set point yang dikirimkan user apabila nilai lebih kecil
dari 1 ( < 1 ) dan lebih besar dari 10 ( > 10 ),maka motor tidak akan merespon masukkan
dari user atau dalam kondisi motor tidak aktif, jika set point lebih dari 2 ( > 2 ) dan Kurang
dari 9 ( < 9) maka motor akan aktif sesuai dengan intruksi masukkan dari user.
Apabila kondisi cairan suntikan asam atau basa habis sebelum mencapai target pH maka
suntikan akan mengenai limit switch 1 untuk asam dan mengenai limit switch 3 untuk
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basa secara otomatis motor akan bergerak ccw dan setelah itu user akan melakukan pengisian
ulang cairan secara manual, namun ketikan tombol A dan B belum ditekan maka user tidak bisa
memberi set point di smartphone karena motor asam dan basa tidak bisa bergerak, hal ini
dikarenakan masih menyentuh limit swich 2 dan 4 yaitu berupa batas berhenti asam dan basa,
hal ini mengakibatkan user tidak bisa memberi masukkan set point. Apabila tombol A dan B
ditekan maka motor barulah bisa beroprasi dan berhenti sesuai dengan masukkan dari user.

Gambar 4.2 Contoh Pemberian Set Point 4

4.1.2 Tampilan Aplikasi Blynk
Design tampilan pada aplikasi blynk menunjukkan beberapa wedget yang masingmasing memiliki fungsi tersendiri. Tampilan dari design ditunjukkan pada gambar 4.3

Gambar 4.3 Tampilan Gui pada Smartphone
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Pada gambar 4.3 diatas terdapat beberapa bagian penyusun tampilan pada aplikasi
Blynk yang ditandai dengan angka. Keterangan lebih lengkap dapat diketahui dari tabel 4.2
Tabel 4.2 keterangan bagian-bagian tampilan pada smarphone

No
1
2
3
4
5
6

4.2

Nama Bagian
pH saat ini
pH yang diinginkan
LED motor asam
LED motor Basa
History pH
Bluetooth

Keterangan
Untuk menampilkan data yang dikirim dari Esp-32
Tempat user mengatur pH sesuai keinginan
LED asam menyala ketika motor asam aktif
LED basa menyala ketika motor basa aktif
Menampilkan grafik pH beserta range waktu pada grafik
Komunikasi antara Esp-32 dan smartphone

Kinerja Alat Keseluruhan
Pada pengujian kinerja alat keseluruhan dari tabel 4.3 difokuskan untuk mengamati data

kinerja sistem dalam merubah pH sesuai dengan keinginan user. Pada tahap ini kondisi air
sebagai wadah awal akan dibeda-bedakan dalam proses pengambilan data yang bertujuan untuk
membandingkan pH sebelum dan sesudah dititrasi. Pada tahap ini, user akan melihat waktu
yang dibutuhkan dalam proses titrasi dari setiap pemberian set point yang di-inginkan
Untuk mendapatkan hasil berapa presentasi error pada hasil titrasi dapat dilihat dari rumus
berikut :
Hasil – Nilai sampel Wadah

X 100

Nilai sampel wadah

4.1

perhitungan persentasi error dari data titrasi dengan menggunakan beberapa sampel cairan
air dilakukan menggunakan rumus diatas, pH Hasil (-) dikurang dengan nilai sampel wadah
dan dibagi (:) nilai sampel wadah (x) dengan 100 % dan hasilnya didapatkan nilai error .
Untuk pengujian pertama pada gambar 4.4 user menggunakan cairan 1 yaitu menggunakan
air mineral dimana output keluaran sensor pH membaca pH saat ini adalah
8.353. Dalam merubah pH ke kondisi asam dengan memberi masukkan set point 9
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Gambar 4.4 Pemberian Set Point 9 Pada Cairan 1

Untuk air sampel yang dibutuhkan wadah yaitu 100 ml dengan volume wadah yang di
gunakan yaitu 389,46cm3 . Contoh sampel 1 dengan air mineral yang pH nya terukur 8.35,
dengan pemberian memasukkan set point 9 untuk titrasi ke kondidi basa. Hasil dari masukkan set
point 9 dapat dilihat pada gambar 4.4 dimana aktuator yang bergerak adalah motor basa yang
mengeluarkan cairan amonium hidroksida secara perlahan-lahan dengan sekali putaran motor
mengeluarkan 0.5 cc cairan selama 60 mili detik.

Gambar 4.5 Hasil Titrasi Cairan Sampel 1

Hasil dari titrasi cairan sampel 1 dapat dilihap pada gambar 4.5 .Untuk waktu dibutuhkan
dua menit (02.00) untuk merubah ke pH 9.11 dengan tegangan yang terukur
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yaitu 0.453 V dimana tegangan ini menunjukkan bahwa kondisi pH berada pada pH 9.
Tegangan yang diperoleh dari titrasi sampel 1 dapat dilihat pada gambar 4.6

Gambar 4.6 Tegangan Hasil Titrasi Cairan Sampel 1

Untuk diketahui juga bahwa nilai pH berbanding terbalik dengan kuat arus listrik yang
dihasilkan , karena semakin besar pH maka ion penghantar akan semakin sedikit sehingga
tegangan yang dihasilkan semakin kecil dan sebaliknya semakin kecil nilai pH maka tegangan
yang dihasilkan semakin besar.

Tabel 4.3 Data Pengamatan Kinerja Sistem

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Set point
9.00
4.00
9.00
4.00
5.00
7.00
3.00
4.00
3.00
2.00

Sampel Wadah
Cairan 1
pH 8.35
Cairan 2
pH 8.32
Cairan 3
pH 7.42
Cairan 4
pH 7.76
Cairan 5
pH 3.32
Cairan 6
pH 9.04
Cairan 7
pH 2.83
Cairan 8
pH 5.29
Cairan 9
pH 4.19
Cairan 10
pH 3.70

Hasil
pH 9.11
pH 4.51
pH 9.54
pH 4.02
pH 5.67
pH 7.41
pH 3.02
pH 4.11
pH 3.69
pH 2.54

Error % Waktu
9.10
02.00
14.30
02.00
28.57
03.00
48.19
02.00
70.78
03.00
18.03
01.00
6.71
01.00
22.30
02.00
11.93
01.00
31.35
01.00

Untuk pengujian selanjutnya pada gambar 4.7 user menggunakan cairan 2 menggunakan
air mineral dimana output keluaran sensor pH membaca pH saat ini adalah
8.311. Dalam merubah pH ke kondisi asam dengan memberi masukkan set point 4

V
0.453
1.224
0.356
1.290
1.230
0.697
1.423
1.302
1.349
1.487
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Gambar 4.7 Pemberian Set Point 4 Pada Cairan 2

Dari hasil titrasi pada gambar 4.8 didaptkan waktu yaitu dua menit (02.00) dengan pH
sensor membaca keberhasilan yang dicapai yaitu pH 4.51 dan tegangan yang terukur adalah
1.224 V yang dimana menunjukkan bahwa kondisi pH berada pada pH 4.

Gambar 4.8 Hasil Dan Tegangan Dari Titrasi Cairan Sampel 2

Selanjutnya pada gambar 4.9 user menggunakan cairan air sumur pada sampel 3 dengan
pH yang terukur 7.42. Dalam proses titrasi kali ini user ingin merubah pH ke kondisi basa
yaitu pH 9. Hasislnya motor yang bergerak adalah motor basa.
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Gambar 4.9 Pemberian Set Point 9 Pada Cairan 3

Dari hasil proses titrasi pada gamabr 4.10 didapatkan waktu titrasi tiga menit (03.00)
dengan pH sensor membaca keluaran yaitu pH 9.54 dan tegangan yang terukur adalah
0.356 V yang menunjukkan tegangan yang terukur untuk pH 9

Gambar 4.10 Hasil Dan Tegangan Dari Titrasi Cairan Sampel 3

Dalam proses selanjutnya pada gambar 4.11 ini user akan merubah sampel air sumur cairan
4 ke kondisi asam dengan pH yang terukur 7.76 dengan proses titrasi yang diinginkan yaitu
pH 4.
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Gambar 4.11 Pemberian Set Point 4 Pada Cairan 4

Hasilnya pada gambar 4.12 Output respon motor asam dalam kondisi aktif dengan
membutuhkan waktu titrasi dua menit (02.00). pH sensor membaca keberhasilan yang dicapai
yaitu pH 4.02 dan tegangan yang terukur adalah 1.290 V yang dimana tegangan ini menunjukkan
bahwa posisi pH sekarang berada pada pH 4

Gambar 4.12 Hasil Dan Tegangan Dari Titrasi Cairan Sampel 4

Untuk pengujian selanjutnya pada gambar 4.13 ini, user menggunakan cairan asam asetat
dimana keluaran sensor pH membaca pH saat ini adalah 3.32. Dan user mencoba memberi
masukkan set point 5.
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Gambar 4.13 Pemberian Set Point 5 Pada Cairan 5

Hasilnya untuk titrasi pemberian set point 5 pada gambar 4.14 membutuhkan waktu
titrasi tiga menit (03.00) dengan pH sensor membaca keberhasilan yang dicapai yaitu pH 5.67
dan tegangan yang terukur adalah 1.230 V yang dimana tegangan ini menunjukkan bahwa posisi
pH sekarang berada pada pH 5

Gambar 4.14 Hasil Dan Tegangan Dari Titrasi Cairan Sampel 5

Untuk pengujian selanjutnya pada gambar 4.15 . User menggunakan sampel cairan 6 yaitu
cairan larutan buffer 9 dimana keluaran sensor pH membaca pH saat ini adalah 9.04 dengan
masukkan set point 7.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
52

Gambar 4.15 Pemberian Set Point 7 Pada Cairan 6

Hasilnya pada gambar 4.16 membutuhkan waktu titrasi tiga menit (03.00) dengan pH
sensor membaca keberhasilan yang dicapai yaitu pH 7.41 dan tegangan yang terukur adalah
0.697 V yang dimana tegangan ini menunjukkan bahwa posisi pH sekarang berada pada pH 7

Gambar 4.16 Hasil Dan Tegangan Dari Titrasi Cairan Sampel 6
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Untuk pengujian selanjutnya pada gambar 4.17 user menggunakan cairan 7 yaitu asam
asetat dimana keluaran sensor pH membaca pH saat ini adalah 2.83 dan mencoba memberi
masukkan set point 3.

Gambar 4.17 Pemberian Set Point 2 Pada Cairan 7

Hasilnya untuk titrasi pemberian set point 2 pada gambar 4.18 membutuhkan waktu
titrasi dua menit (02.00) dengan pH sensor membaca keberhasilan yang dicapai yaitu pH
3.02 dan tegangan yang terukur adalah 1.423 V yang dimana tegangan ini menunjukkan bahwa
posisi pH sekarang berada pada pH 3

Gambar 4.18 Hasil Dan Tegangan Dari Titrasi Cairan Sampel 7
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Untuk pengujian selanjutnya pada gambar 4.19 user menggunakan cairan 8 yaitu larutan
buffer 4 dimana keluaran sensor pH membaca pH saat ini adalah 5.29 dengan mencoba memberi
masukkan set point 4

Gambar 4.19 Pemberian Set Point 4 Pada Cairan 8

Hasilnya pada gambar 4.20 membutuhkan waktu titrasi dua menit (02.00) dengan pH sensor
membaca keberhasilan yang dicapai yaitu pH 4.11 dan tegangan yang terukur adalah 1.302
V yang dimana tegangan ini menunjukkan bahwa posisi pH sekarang berada pada pH 4

Gambar 4.20 Hasil Dan Tegangan Dari Titrasi Cairan Sampel 8
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Untuk pengujian selanjutnya pada gambar 4.21 user menggunakan cairan 9 yaitu larutan
buffer 4 dimana keluaran sensor pH membaca pH saat ini adalah 4.19 dengan merubah pH 4
asam dengan memberi masukkan set point 3.

Gambar 4.21 Pemberian Set Point 3 Pada Cairan 9

Hasilnya pada pada titrasi pemberian set point 3 gambar 4.22 membutuhkan waktu titrasi
dua menit (02.00) dengan pH sensor membaca keberhasilan yang dicapai yaitu pH
3.69 dan tegangan yang terukur adalah 1.349 V yang dimana tegangan ini menunjukkan
bahwa posisi pH sekarang berada pada pH 3

Gambar 4.22 Hasil Dan Tegangan Dari Titrasi Cairan Sampel 9
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pada pengujian yang terakhir pada gambar 4.23 menggunakan cairan sampel 10 yaitu
asam asetat dimana keluaran sensor pH membaca pH saat ini adalah 3.70 dengan merubah pH
3 asam dengan memberi masukkan set point 2

Gambar 4.23 Pemberian Set Point 2 Pada Cairan 10

Hasilnya dari titrasi pemberian set point 2 pada gambar 4.24 membutuhkan waktu titrasi
dua menit (02.00) dengan pH sensor membaca keberhasilan yang dicapai yaitu pH
2.54 dan tegangan yang terukur adalah 1.487 V yang dimana tegangan ini menunjukkan
bahwa posisi pH sekarang berada pada pH 2

Gambar 4.24 Hasil Dan Tegangan Dari Titrasi Cairan Sampel 10
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Dari hasil percobaan tabel 4.3 didapati bahwa indikasi perubahan pH asam atau basa
membutuhkan waktu yang yang relatif sama dalam merubah pH namun untuk selisih waktu
hanya satu menit dalam setiap merubah pH .Rata-rata error dalam menaikkan pH adalah 27.49
dan rata-rata menurunkan pH adalah 24.76 dan secara keseluruhan alat ini sudah mampu bekerja
sesuai dengan keiinginan, namun untuk tegangan output keluaran sensor pH kurang stabil
dikarenakan beberapa faktor yaitu kabel sensor pH yang mempengaruhi data output dan
hardware dari pengendali pH berupa penghubung suntikan yaitu linearr ball bering dan motor
yang tidak kuat menyebabkan motor berputar kadang- kadang pada bering namun tidak mendorong
atau mengelurakan cairan secara penuh dan menyebabkan waktu yang lama untuk dapat merubah
pH.

4.2.1 Pengujian Sensor
Pengujian sensor diuji dengan cara mengukur tingkat keasaman dan basa menggunakan
sensor analog tipe SEN0161 dan membandingkan dengan menggunakan sensor digital tipe pH02 sehingga pengujian ini memungkinkan mendapatkan hasil yang sesuai. Untuk proses pengujian
air yang digunakan, sudah memiliki kadar asam dan basa sehingga akan memudahkan user untuk
melihat kinerja sensor apakah sudah berjalan dengan baik atau tidak.
Data pH hasil pengujian tingkatan asam dan basa bisa dilihat pada tabel 4.4, 4.5, 4.6,
4.7 dan tabel 4.8 bahwa tingka pH sensor berbeda-beda. Setiap pengambilan data 5 menit
menghasilkan output keluaran yang sedikit berbeda dengan larutan namun itu masih dalam batas
wajar kategori pH yang sesuai. Dari hasil pengujian sensor memperlihatkan tegangan yang
didapat dari masing-masing larutan yang meghasilkan tegangan tidak stabil namun data
keluaran dari sensor memperlihatakan keluaran pHnya yang berbeda-beda, hal ini dikarenakan
sensor pH berindikasi mengalami masalah pada output keluran yang menyebabkan data keluaran
sensor bermasalah dan menghasilkan drop tegangan namun hal ini juga dipengaruhi oleh faktor
eksternal yaitu ketika user mengoyangkan sensor pH maka output keluaran sensor mengalami
perubahan data yang tidak stabil dan kondisi cairan yang homogen yang belum sepenuhnya
tercampur rata dengan contoh sampel cairan yang mengakibatkan kondisi output keluran sensor
bermasalah. Namun pH sensor digital menunjukan nilai pH yang stabil dari lima menit awal sampai
35 menit terakhir.
Pada percobaan tabel 4.4 proses pengambilan data uji coba sensor pada larutan asam
asetat pH 2 didapatkan keberhasilan pH sensor dalam membaca pH asam dalam
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waktu 5 menit sampai 35 menit dengan keluaran sensor pH yang berbeda-beda namun tegangan
yang dihasilkan pada menit 20 menunjukan pH berada pada kondisi pH yang stabil. Tegangan
yang terukur pada menit 20 sampai 35 adalah 1,504 V dan untuk keluaran sensor larutan asam
asetat berbeda dengan keluaran tegangan konversi sensor pH yang merupakan parameter dari
sensor pH SEN0161 pada tabel 3.1. namun hal ini dikarenakan pada proses pembacaan sensor,
user menggunakan rumus tegangan yang terbaca dari setiap larutan pH dimana tegangan pada saat
pH 7 didapatkan tegangan 0,7 v dan tegangan ph 4 yaitu 1,2 v hal ini yang menyebabkan pada
pH 2 nilai tegangan akan semakin besar ditambah dengan teori yang menyatakan output
tegangan pH signal converter dan nilai pH berbanding terbalik dengan kuat arus listrik yang
dihasilkan . Gambar 4.25 dan 4.26 menunjukkan contoh hasil lima menit awal yang dimulai dari
menit 35 hitungan mundur menggunakan stopwatch serta output dari pH sensor analog dan
tegangan serta keluran dari pH sensor digital

Gambar 4.25 Hasil 5 Menit Awal Dari Output pH Sensor Analog Hitungan Mundur Stopwatch
Asam Asetat

Gambar 4.26 Hasil Tegangan Dan Keluaran pH Sensor Digital Pengujian Asam Asetat
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Tabel 4.4 pengujian sensor asam asetat pH 2

Menit
5
10
15
20
25
30
35

V
1.506
1.508
1.505
1.504
1.504
1.504
1.504

Asam asetat pH 2
pH Sensor Analog pH Sensor Digital
2.74
2.09
2.79
2.09
2.82
2.09
2.77
2.09
2.81
2.09
2.80
2.09
2.80
2.09

Error %
31.10
33.49
34.92
32.53
34.44
33.97
33.80

Untuk pengujian selanjutnya menggunakan sensor larutan buffer 4 pada tabel 4.5 dari
waktu 5 menit sampai dengan 35 menit didapatkan output sensor pH yang tidak stabil dengan
tegangan yang bervariatif dari 5 menit diawal sampai 35 menit, hal ini diindikasikan bahwa
pada saat pengambilan data ada faktor external yang mempengaruhi data tidak stabil yaitu
sensor pH ketika bergeser hal ini menyebabkan pengambilan data selama 35 menit tidak
mendapatkan nilai yang stabil namun apabila uji coba dilakukan dengan waktu yang lebih lama
user meyakini bahwa tegangan dan keluaran sensor akan stabil dikarenakan dimenit 20 sampai
35 didapatkan nilai tegangan yang yang selilisihnya yaitu 0,001 maka akan diyakini bila
pengambilan data lebih lama didapatkan data yang stabil. Gambar 4.27 dan 4.28 menunjukkan
contoh hasil lima menit awal yang dimulai dari menit 35 hitungan mundur menggunakan stopwatch
dan tegangan serta keluran dari pH sensor digital

Gambar 4.27 Hasil 5 Menit Awal Dari Hitungan Mundur Stopwatch
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Gambar 4.28 Hasil Tegangan Dan Keluaran pH Sensor Digital Dari Larutan Buffer 4.01

Tabel 4.5 pengujian sensor larutan buffer pH 4.01

Menit
5
10
15
20
25
30
35

V
1.183
1.176
1.173
1.173
1.172
1.171
1.172

Larutan Buffer pH 4.01
pH Sensor Analog pH Sensor Digital
4.74
4.01
4.91
4.01
4.80
4.01
4.29
4.01
4.64
4.01
4.80
4.01
4.79
4.01

Error %
18.20
22.44
19.70
6.98
15.71
19.70
19.45

Pada pengujian tabel 4.6 pengujian sensor larutan buffer pH 7 didapatkan hasil yang
keluaran yang berbeda-beda dari 5 menit awal sampai 15 menit namun output keluran sensor
dimenit 20 sampai dimenit 35 didapatkan tegangan yang sama dan output keluaran yang sama
yang menandakan data sudah menghampiri nilai keluaran yang stabil. Gambar
4.29 dan 4.30 menunjukkan contoh hasil lima menit awal yang dimulai dari menit 35 hitungan
mundur menggunakan stopwatch dan tegangan serta keluran dari pH sensor digital

Gambar 4.29 Hasil 5 Menit Awal Dari Hitungan Mundur Stopwatch Pada Buffer 7
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Gambar 4.30 Hasil Tegangan Dan Keluaran pH Sensor Digital Dari Larutan Buffer 7.01
Tabel 4.6 pengujian sensor larutan buffer pH 7

Menit
5
10
15
20
25
30
35

V
0.721
0.725
0.729
0.729
0.728
0.728
0.728

Larutan Buffer pH 7.01
pH Sensor Analog pH Sensor Digital
7.53
7.00
7.51
7.00
7.41
7.00
7.49
7.00
7.49
7.00
7.50
7.00
7.49
7.00

Error %
7.57
7.28
5.85
7
7
7.14
7

Pada pengujian tabel 4.7 pengujian sensor larutan buffer pH 10 didapatkan hasil yang
keluaran yang berbeda-beda dari 5 menit awal sampai 35 menit output keluran sensor dan
tegangan yang didapat juga bervariatif yang menandakan data keluaran sensor tidak stabil.
Gambar 4.31 dan 4.32 menunjukkan contoh hasil lima menit awal yang dimulai dari menit 35
hitungan mundur menggunakan stopwatch dan tegangan serta keluran dari pH sensor digital

Gambar 4.31 Hasil 5 Menit Awal Dari Hitungan Mundur Stopwatch Pada Buffer 10
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Gambar 4.32 Hasil Tegangan Dan Keluaran pH Sensor Digital Dari Larutan Buffer 10.01
Tabel 4.7 pengujian sensor larutan buffer pH 10

Menit
5
10
15
20
25
30
35

V
0.177
0.198
0.156
0.174
0.192
0.214
0.216

Larutan Buffer pH 10.01
pH Sensor Analog
pH Sensor Digital
10.76
10.01
10.61
10.01
10.84
10.01
10.76
10.01
10.66
10.01
10.53
10.01
10.50
10.01

Error %
7.49
5.99
8.29
7.49
6.49
5.19
4.89

Pada pengujian tabel 4.8 dengan menggunakan larutan basa amonia hidroksida
didapatkan nilai keluaran sensor di awal menit ke 5 sampai 35 menunjukkan nilai yang stabil
dengan tegangan yang didapatkan selisih 0,001 antara menit 15,20 dan 35 dan output sensor pH
tetap menunjukkan data yang stabil. Gambar 4.33 dan 4.34 menunjukkan contoh hasil sepuluh
menit awal yang dimulai dari menit 35 hitungan mundur menggunakan stopwatch dan tegangan
serta keluran dari pH sensor digital

Gambar 4.33 Hasil 10 Menit Awal Dari Hitungan Mundur Stopwatch Pada Amonia Hidroksida
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Gambar 4.34 Hasil Tegangan Dan Keluaran pH Sensor Digital Dari Larutan Buffer 10.01
Tabel 4.8 pengujian sensor larutan basa amonia hidroksida pH 11

Menit
5
10
15
20
25
30
35

V
0.001
0.001
0.003
0.002
0.001
0.001
0.002

Amonia Hidroksdia pH 11
pH Sensor Analog pH Sensor Digital
11.20
11.67
11.20
11.67
11.20
11.67
11.20
11.67
11.20
11.67
11.20
11.67
11.20
11.67

Error %
4.02
4.02
4.02
4.02
4.02
4.02
4.02

Dari setiap larutan keluaran data dari waktu 5 menit output keluaran sensor menunjukkan
data yang tidak stabil walaupun proses data pH ini dilakukan selama 35 menit dari beberapa
larutan pH ,hanya larutan asam asetat,larutan buffer 7 dan amonia hidroksida yang menunjukkan
data yang stabil namun yang membedakan amonium hidroksida stabil pada di 5 menit awal
sampai dengan 35 menit sedangkan asam asetat di menit 30 barulah output keluaran menjadi
stabil dan larutan buffer pH 7 dimenit 20 sampai
35. Hasil pengukuran pH didapatkan gambar grafik 4.33 yang kurang stabil dalam jangka waktu
35 menit, meskipun tidak sesuai dengan kandungan pH pada larutan namun masih dalam batas
wajar dari konsentrasi pH umumnya pada larutan.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
64
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Gambar 4.35 Grafik Asam Asetat, Buffer 4, Buffer 7, Buffer 10, Amonia H 11

Dari hasil ini pengujian sensor didapatkan nilai rata-rata error pada gambar 4.36 dengan
presntai grafik error pada asam, netral dan basa. Dari persentasi error dari data pH asam asetat
error rata-rata yaitu 33.46 % sedangkan pada pH 4, 7,10 dan 11 masing-masing berada pada
error di 17.45 % untuk pH 4, 6.97 % untuk pH 7, 6.54 % untuk pH 10 dan
4.02 % untuk larutan amonia hidroksida dan error maksimun nya berada pada posisi pH 2 dan
error minimun pada posisi pH 11

RATA-RTA %

Error Setiap Larutan
40
35
30
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20
15
10
5
0

33.46428571

17.45428571
6.977142857

Error
rrrrrr

6.547142857
4.02

2

4

7

10

11

Gambar 4.36 Grafik Error Asam Asetat, Buffer 4, Buffer 7, Buffer 10, Amonia H 11
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4.2.2 Pengujian Respon Cairan Dalam Menaikkan Dan Menurunkan pH
Pada pengujian kali ini adalah tahap dimana user melihat respon cairan untuk proses
menaikkan dan menurunkan pH. Pertama-tama user akan mencoba memasukkan set point sesuai
dengan keinginan user sebagai uji coba dan melihat dari percobaan berapa banyak cairan yang
dikeluarkan dalam merubah pH.
Berdasarkan tabel 4.9 pada kondisi satu yaitu menaikkan 1 pH user melakukan beberapa
percobaan dengan menggunakan cairan sampel air mineral untuk pH 7, larutan asam asetat
untuk pH 2, dan larutan yang sudah dirubah ke set point 5 dan 6 . Pada tahap ini user mencoba
memberi masukkan set point 8, dari percobaan pertama dengan pH yang terukur yaitu 7. Hasilnya
didapatkan untuk menaikkan 1 pH cairan yang dikeluarkan sebanyak 4cc.
Pada percobaan selanjutnya dengan menggunaka larutan asam asetat pH 2 user mencoba
menaikkan 1 pH ke pH 3 dan hasilnya butuh 5 cc cairan asam untuk merubah pH 2 menjadi
pH 3.

Tabel 4.9 percobaan menaikan dan menurunkan 1 dan 2 pH

No

kondisi

percobaan

Cairan (cc)

1

Menaikkan 1 pH

pH 7 – pH 8

4 cc

2

Menaikkan 1 pH

pH 2 – pH 3

5 cc

3

Menaikkan 2 pH

pH 7 – pH 9

9 cc

4

Menurunkan 1 pH

pH 5 – pH 4

2 cc

5

Menurunkan 1 pH

pH 4 – pH 3

3 cc

6

Menurunkan 2 pH

pH 6- pH 4

5 cc

Pada percobaan selanjutnya user mencoba menaikkan 2 pH pada sampel air mineral yang
awalanya pH yang terukur yaitu pH 7 menjadi pH 9 dan hasil cairan yang dikelurakan
sebanyak 9 cc. Dan untuk percobaan menurunkan pH user mencoba menurunkan 1 pH dari
pH 5 ke pH 4, dari hasil ini didapati cairan yang keluar sebanyak 2 cc untuk merubah pH
sesuai dengan set point yang user kehendaki yaitu pH 4. Pada proses selanjutnya user mencoba
untuk menurunkan pH lagi dengan menggunakan pH 4 pada larutan buffer ke pH yang
diinginkan yaitu pH 3 dan hasilnya cairan yang keluar sebanyak
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3 cc untuk sesuai dengan set point yang dikehendaki. Pada pengujian terakhir selanjutnya user
mencoba menurunkan 2 pH dan melihat seberapa banyak cairan yang akan dikeluarkan. Pada
proses menurunkan 2 pH uji coba dilakukan dengan air yang memiliki nilai pH 6 dan user
mencoba menurunkan pH menjadi pH 4, hasilnya cairan yang dikeluarkan sebanyak 5 cc untuk
berubah menjadi pH 4.
Dari proses percobaan menaikkan dan menurunkan pH dapat dilihat bahwa dalam merubah
pH ke kondisi tertentu seperti menaikkan 1 pH dari kondisi air yang 100 ml membutuhkan 4 atau
5 cc sedangkan untuk menaikkan 2 pH membutuhkan 9 cc cairan yang keluar dari suntikan
dan menurunkan 1 pH membutuhkan 2 sampai 3 cc cairan dan untuk menurunkan 2 pH dari
percobaan diatas didapatkan cairan yang keluar sebanyak 5 cc. Dari hasil ini, yang
menyebabkan proses kerja sistem keseluruhan menjadi lama dikarenakan output yang kurang
stabil dan hardware yang bermasalah dikarenakan kurang terpasang dengan kuat sehingga linear
ball baring dan drat motor tidak sinkron dalam berputar yang mengakibatkan pengambilan data
yang sedikit lama.

4.2.3 Kinerja Motor Stepper
Pada pengujian kinerja motor pada tahap ini, respon motor yang diamati adalah ketika
melakukkan suatu kondisi tertentu. Pada kondisi tertentu seperti pada tabel 4.10. Respon motor
stepper asam atau basa pada saat bergerak adalah motor akan bergerak cw ( searah jarum jam )
pada kondis suntikkan penuh dan ketika suntikan dalam kondisi kosong dan menyentuh batas
bawah atau kondisi suntikan habis maka respon yang diberikan oleh motor adalah bergerak ccw
( kebalikkan arah jarum jam ). Pada kondisi ini juga suntikan 2 berpengaruh dengan respon motor
yang sama yaitu berputar cw pada kondisi suntikan penuh dan berputar ccw ketika suntikan
dalam keaadaan kosong.
Tabel. 4.10 Respon Motor Stepper

No

Kondisi

Respon

1

Suntikan 1 penuh

Motor 1 cw

2

Suntikan 1 kosong

Motor 1 ccw

3

Suntikan 2 penuh

Motor 2 cw

4

Suntikan 2 kosong

Motor 2 ccw
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4.2.4 Kinerja Komunikasi
Kinerja komunikasi diuji dengan cara memberi set point pada smartphone dan melihat
keberhasilan yang ditampilkan pada serial print, dalam menerima masukkan set point yang
diberikan user. Percobaan dilakukan dengan menggunakan laptop dan smartphone.
Pada tabel 4.11 ditunjukkan hasil percobaan kinerja komunikasi dengan memberi masukkan
set point di smarphone. Keberhasilan komunikasi antara smartphone dan Esp- 32 ditunjukkan
dengan percobaan pengiriman data set point secara bertahap, dengan jarak tertentu sehingga dapat
diketahui komunikasi antar smartphone dan Esp-32 sudah berjalan dengan lancar atau tidak.

Tabel 4.11 Kinerja Komunikasi Antara Smarphoen Dan Esp-32

Jarak
(m)
1

Uji coba

status

pH value = 3

✓

2

pH value = 5

✓

3

pH value = 7

✓

4

pH value = 8

✓

5

pH value = 9

✓

6

pH value = 10

X

7

pH value = 11

X

Dari data pada tabel 4.11 dapat dilihat masukkan set point 3 diperoleh dengan jarak
1 meter diketahui tidak ada kegagalan dalam komunikasi. Uji coba selanjutnya user memasukkan
set point 5,7,8,9 dengan jarak bervariasi yaitu jarak 2m,3m,4m dan 5m hasilnya komunikasi
berjalan lancar, namun saat ketika user memberi masukkan 10 dan 11 pada jarak 6m dan 7m
modul bluetooth Esp-32 tidak dapat terhubung dengan smartphone sehingga user perlu
mendekatkan jarak smartphone agar komunikasi dapat berjalan dengan lancar.
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Gambar 4.37 Pemberian Set Point 3 Untuk Jarak 1m

Dari gambar 4.37 dapat dilihat, hasil contoh pemberian set point 3 dengan jarak 1 meter
seperti pada uji coba tabel 4.11 dengan indikasi bahwa pada pemberian set point 3, komunkasi
yang terjalin berlangsung dengan lancar dan percobaan pada tabel 4.11 dengan uji coba
pemberian set point 10 dapat dilihat pada gambar 4.38 adalah salah satu contoh bahwa
komunikasi dengan jarak 6 meter komunikasi tidak terhubung.

Gambar 4.38 Pemberian Set Point 10 Untuk Jarak 6m

Untuk uji coba dengan pH 5, 7 ,8, 9 dan 11 data hasil berupa foto akan disertakan
pada lampiran tugas akhir.
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4.3

Implementasi Perangkat Lunak
Dalam pembahasan ini dibahas perangkat lunak pengendali pH dengan smartphone melalui

bluetooth. Dalam proses ini otak dari sitem menggunakan Esp-32 sebagai pusat pemrosesan
data. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah C++ yang diprogram melalui software
Arduino IDE. Perangkat lunak yang tidak disertakan peneliti dipembahasan ini akan disertakan
dilampiran.

4.3.1 Pembacaan Sensor
Proses pembacaan data sensor pada gambar 4.39 dimana terdapat for untuk pengulangan
sepuluh (10) kali yang berfungsi ngelooping data dari nol (0) sampai kurang dari 10 yaitu
sembilan (9) untuk membaca nilai pH dengan jeda waku sepuluh mili detik (10md). Dalam
pembaacaan sensor terdapat variabel pengukuran pH dimana Vin = analogRead ( sensorPin
)*3.3/4095. pada variabel untuk membaca sensorpin dikali nilai
3.3 yang merupakan tegangan Esp-32. selanjutnya di dibagi dengan 4095 yang merupakan ADC
12 bit dari Esp-32. Selanjnya pada variable pH = (Vin-0.7)*(4-7)/(1.2-0.7)+7 merupakan
variabel vin dikurang (-) tegangan terukur saat pH 7 dikali (*) dengan pH 4 dikurang (-) dengan
pH 7 selanjutnya dibagi dengan tegangan terukur pada pH 4 dikurang (-) dengan tegangan
terukur pada pH 7 ditambah (+) dengan pH 7. Setelah itu nilai pH akan ditampung pada
variabel pHkel dari 10 data kemudian dicari rata-ratanya selanjutnya dibagi sepuluh (10), dari
nilai rata-rata ini yang kemudian dikirimkan ke aplikasi Blynk, dan selanjutnya pHkel = 0 akan
mengenolkan (0) isi variabel lalu membaca lagi rata-rata dan menampilkan lagi

Gambar

4.39 Pembacaan Sesnor pH
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4.3.2 Pengendali Motor Stepper
Pada proses kali pada ini motor akan bekerja ketika enPinA ( motor asam ) berkondisi
High. Motor tidak akan bekerja ketika kondisi Low, pada penjelasan ini ketika enPinA High maka
akan membuat enPinB (motor basa) tidak aktif, lalu membuat arah putaran yaitu variabel
dirPinA berkondisi Low yaitu berputar cw. Selanjutnya setelah mengecek program diatas maka
akan masuk di pengulangan for sebanyak seratus kali dan di dalam pengulangan for butuh
enam puluh mili detik (60 md) untuk mengambil 10 data agar diproses. Listing program dapat
dilihat pada gambar 4.40

Gambar

4.40 Pengendali Motor Stepper

4.3.3 Pengiriman Data
Pada gambar 4.41 menjelaskan program pengiriman data dari variabel pHkel ke V1 pada
smartphone untuk melihat output keluaran dari sensor pH yang ditunjukkan pada wadget V1
smarphone

Gambar 4.41 Pengiriman Data Ke Smatphone

4.3.4 Pemberian Set point Pada Smartphone
Pada gambar 4.42 menjelaskan pemberian set point pada wadget V0 di aplikasi blynk.
yang dimana user bisa memberi masukkan nilai sesuai dengan keinginan dan selanjutnya variabel
pinValue mengubah suatu tipe data ke tipe data integer.

Gambar 4. 42 Pemberian Set Point Pada Smartphone
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4.3.5 Program Pengendalian Dari Kondisi Suntikan Kosong Ke Penuh
Pada proses pengendalian dari kondisi suntikan kosong ke kondisi penuh pada gambar
4.43 menggunakan internal pull up untuk kondisi sensor limit switch dimana kondisi suntikan
akan menyentuh batas bawah atau kondisi cairan suntikan habis yang awalnya bernilai satu (1)
dan ketika suntikkan konsong akan menyentuh sensor limit swich akan berubah menjadi bernilai
nol (0) selanjutnya data akan masuk ke pengulangan while dan data yang masuk akan dicek
kondisi apakah bernilai nol (0). jika tidak sama dengan nol (0) maka motor akan bergerak
ccw sampai kondisi nol (0) yaitu mengenai limit switch kondisi suntikan penuh. Selanjutnya
tombol harus ditekan agar sistem bekerja secara normal.

Gambar 4.43 Program Untuk Menggerakkan Suntika Dari Kondisi Kosong Ke Kondisi Penuh
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
Bab ini menjelaskan kesimpulan dari proses tugas akhir yang telah dilakukan. Bagian ini
juga menguraikan saran pengembangan yang dapat dilakukan sebagai peyempurnaan hardware
maupun sistem.

5.1

Kesimpulan
Berdasarkan proses perancangan, pembuatan sampai dengan pengujian pengendalian pH

berbasis android menggunakan Bluetooth. Dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Penelitian ini berhasil membuat alat pengendali pH berbasis android menggunakan
Bluetooth dan secara keseluruhan alat yang dibuat dapat bekerja dengan logika yang
diinginkan dengan rata-rata error dalam menaikkan pH
27.49 dan menurunkan pH rata-rata error 25.76. namun output tegangan sensor pH
yang kurang stabil dan kondisi hardware berupa linear ball baring dan drat motor
yang kurang terpasang dengan kuat sehingga membuat motor terkadang berputar tanpa
mengeluarkan cairan dan membuat alat ini jadi kurang efektif dari segi waktu
2. Error sensor pH maksimal ketika berada pada posisi pH 2 dan error minimum berada
pada posisi pH 11
3. Saat proses titrasi untuk menaikkan 1 pH membutuhkan ± 4.5 cc dan untuk
menurunkan 1 pH membutuhkan ± 2.5 cc cairan.
4. Sistem dapat dikendalikan dan dimonitoring melalui smartphone dengan jarak 5
meter

5.2

Saran
Setelah melewati seluruh proses maka diperoleh beberapa saran yang bisa digunakan

untuk pengembangan penelitian lebih lanjut yaitu:
1. Untuk sensor pH sendiri harus memiliki kabel yang bagus sehingga output
dari sensor pH tidak mengalami kendala

72

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
73

2. Diperlukan pengembangan lebih lanjut mengenai metode titrasi dengan menggunakan
asam asetat dan basa hidroksida sebab kedua larutan ini sagat keras
3. Untuk membeli sensor pH dalam kondisi baru dan tidak bekas karena dikawatirkan
sensor pH bekas mengalami masalah pada output sensor
4. Mencari metode yang lebih efektif ketimbang sistem on/off yang digunakan.
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LAMPIRAN
1 #define SensorPin 36
2 #define BLYNK_PRINT Serial
3 #define BLYNK_USE_DIRECT_CONNECT
4 #include <BlynkSimpleEsp32_BLE.h>
5 char auth[] = "Xp1vGvF8gK65cQWBrHYTzURPeVaj6hlc";
6 int pinValue;
7 BlynkTimer send;
8 WidgetLED led_asam (V2);
9 WidgetLED led_basa (V3);
10 float vin,PH,PHkel;
11 const int stangkikosong1 = 27;
12 const int stangkikosong2 = 25;
13 const int stangkipenuh1 = 26;
14 const int stangkipenuh2 = 5;
15 const int tombolpenuh1 = 19;
16 const int tombolpenuh2 = 15;
17 int mode1 = 0 ;
18 int mode2 = 0 ;
19 const int dirPinA = 21;
20 const int stepPinA = 14;
21 const int enPinA = 13;
22 const int dirPinB = 23;
23 const int stepPinB = 22;
24 const int enPinB = 4;
25 int waktu = 1000;
26 void setup()
27 {
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28 pinMode(36, INPUT);
29 pinMode(stangkikosong1, INPUT_PULLUP);
30 pinMode(stangkikosong2, INPUT_PULLUP);
31 pinMode(stangkipenuh1, INPUT_PULLUP);
32 pinMode(stangkipenuh2, INPUT_PULLUP);
33 pinMode(tombolpenuh1, INPUT_PULLUP);
34 pinMode(tombolpenuh2, INPUT_PULLUP);
35 pinMode(stepPinA, OUTPUT);
36 pinMode(dirPinA, OUTPUT);
37 pinMode(enPinA, OUTPUT);
38 pinMode(stepPinB, OUTPUT);
39 pinMode(dirPinB, OUTPUT);
40 pinMode(enPinB, OUTPUT);
41 Serial.begin(9600);
42 Blynk.setDeviceName("Blynk");
43 Blynk.begin(auth);
44 send.setInterval(10000L, kirim_data);
45 }
46 void kirim_data()
47 {
48 for(int x = 0; x < 10; x++)
49 {
50 vin = analogRead(SensorPin)*3.3/4095;
51 PH=(vin-0.7)*(4-7)/(1.2-0.7) + 7;
52 PHkel = PHkel+PH;
53 delay(10);
54 }
55 round (PHkel = PHkel / 10) ;
56 Blynk.virtualWrite(V1, PHkel);
57 PHkel =0;
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58 }
59 BLYNK_WRITE(V0)
60 {
61 pinValue = param.asInt();
62 }
63 void loop()
64 {
65 Blynk.run();
66 send.run();
67 if(pinValue<1 && pinValue>10)
68 {
69 digitalWrite(enPinA,LOW);
70 digitalWrite(enPinB,LOW);
71 led_asam.off();
72 led_basa.off();
73 }
74 if(pinValue>=2 && pinValue<=9)
75 {
76 if(PH-0.3<=pinValue && PH+0.3>=pinValue)
77 {
78 digitalWrite(enPinA,LOW);
79 digitalWrite(enPinB,LOW);
80 led_asam.off();
81 led_basa.off();
82 }
83 else
84 {
85 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
86 if(digitalRead(stangkikosong1)== 1 )
87 {
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88 if(PH>pinValue)
89 {
90 //motor asam
91 led_asam.on();
92 digitalWrite(enPinA,HIGH);
93 digitalWrite(enPinB,LOW);
94 digitalWrite(dirPinA,LOW);
95 for(int x = 0; x < 100; x++)
96 {
97 digitalWrite(stepPinA,HIGH);
98 delayMicroseconds(300);
99 digitalWrite(stepPinA,LOW);
100 delayMicroseconds(300);
101 }
102 delay(waktu);
103 }
104 }
105
106 if (digitalRead(stangkikosong1)== 0 )
107 {
108 //mode1 = 2;
109 digitalWrite(enPinA,HIGH);
110 digitalWrite(enPinB,LOW);
111 digitalWrite(dirPinA,HIGH);
112 while(digitalRead(stangkipenuh1)== 1)
113 {
114 Blynk.run();
115 send.run();
116 digitalWrite(stepPinA,HIGH);
117 delayMicroseconds(300);

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
81

118 digitalWrite(stepPinA,LOW);
119 delayMicroseconds(300);
120 }
121 }
122
123 while (digitalRead(stangkipenuh1)== 0 )
124 {
125 Blynk.run();
126 send.run();
127 led_asam.off();
128 if (digitalRead(tombolpenuh1)== 0)
129 {
130 digitalWrite(enPinA,HIGH);
131 digitalWrite(enPinB,LOW);
132 digitalWrite(dirPinA,LOW);
133 for(int x = 0; x < 100; x++)
134 {
135 digitalWrite(stepPinA,HIGH);
136 delayMicroseconds(300);
137 digitalWrite(stepPinA,LOW);
138 delayMicroseconds(300);
139 }
140 }
141 }
142 if(digitalRead(stangkikosong2)== 1 )
143 {
144 if(PH<pinValue)
145 {
146 //motor asam
147 led_basa.on();
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148 digitalWrite(enPinB,HIGH);
149 digitalWrite(enPinA,LOW);
150 digitalWrite(dirPinB,LOW);
151 for(int x = 0; x < 100; x++)
152 {
153 digitalWrite(stepPinB,HIGH);
154 delayMicroseconds(300);
155 digitalWrite(stepPinB,LOW);
156 delayMicroseconds(300);
157 }
158 delay(waktu);
159 }
160 }
161 if(digitalRead(stangkikosong2)== 0 )
162 {
163 //mode1 = 2;
164 digitalWrite(enPinB,HIGH);
165 digitalWrite(enPinA,LOW);
166 digitalWrite(dirPinB,HIGH);
167 while(digitalRead(stangkipenuh2)== 1)
168 {
169 Blynk.run();
170 send.run();
171 digitalWrite(stepPinB,HIGH);
172 delayMicroseconds(300);
173 digitalWrite(stepPinB,LOW);
174 delayMicroseconds(300);
175 }
176 }
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177 while (digitalRead(stangkipenuh2)== 0 )
178 {
179 Blynk.run();
180 send.run();
181 led_basa.off();
182 if (digitalRead(tombolpenuh2)== 0)
183 {
184 digitalWrite(enPinB,HIGH);
185 digitalWrite(enPinA,LOW);
186 digitalWrite(dirPinB,LOW);
187 for(int x = 0; x < 100; x++)
188 {
189 digitalWrite(stepPinB,HIGH);
190 delayMicroseconds(300);
191 digitalWrite(stepPinB,LOW);
192 delayMicroseconds(300);
193 }
194 }
195 }
196 }
197 }
198 }
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