
SKRIPSI 

IMPLEMENTASI FUZZY LOGIC CONTROLLER  

UNTUK MENGATUR pH NUTRISI PADA SISTEM 

HIDROPONIK NUTRIENT FILM TECHNIQUE (NFT) 

Disusun sebagai salah satu syarat 

untuk menyelesaikan Program Strata 1 pada 

Program Studi Teknik Elektro 

 Fakultas Teknologi Industri  

Oleh : 

Dian Pancawati 

NPM 1221020 

PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO 

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI 

UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM 

2016



                                    1 Universitas Internasional Batam 
 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Dewasa ini ilmu pada bidang pertanian berkembang pesat, hal ini 

dikarenakan keterbatasan lahan pertanian, sehingga muncul inovasi-inovasi yang 

lebih efisien untuk mengembangkan bidang pertanian. Salah satu perkembangan 

tersebut yaitu metode pertanian yang baru seperti budidaya sistem hidroponik. 

Hidroponik berasal dari bahasa Yunani yang terbagi menjadi hidro yang berarti 

air dan ponus yang berarti daya. Dengan demikian, hidroponik dapat berarti 

memberdayakan air, yaitu kegunaan air sebagai dasar pertumbuhan dan 

perkembangan tanaman dan berperan dalam proses fisiologi tanaman (Hadian et 

al. 2006).  

Berdasarkan penelitian Direktorat Kredit,BPR dan UMKM (2012), 

sayuran merupakan merupakan produk yang memiliki volatilitas harga yang 

tinggi dan menjadi faktor penyumbang inflasi di Batam. Sementara itu 

ketersediaan lahan pertanian di Batam minim, sedangkan kebutuhan konsumsi 

sayuran (khususnya selada keriting, kailan dan daun sop) masyarakat Batam 

mencapai 120 -140 ton/hari. Sehingga sebagian besar (75%) sayuran didatangkan 

dari luar Batam. Oleh karena itu, hidroponik sangat cocok diterapkan pada daerah 

yang mengalami keterbatasan lahan cocok tanam seperti di kota Batam. 

Salah satu sistem hidroponik yang sering digunakan adalah Nutrient Film 

Technique (NFT) yaitu metode budidaya tanaman dimana akar tanaman tumbuh 

pada lapisan nutrisi yang dangkal dan tersirkulasi sehingga memungkinkan 

tanaman memperoleh air, nutrisi dan oksigen (chadirin, 2002). NFT (Nutrient 



2 

 

Universitas Internasional Batam 
 

Film Technique) merupakan jenis hidroponik yang berbeda dengan hidroponik 

substrat. Pada NFT air bersirkulasi selama 24 jam terus-menerus agar perakaran 

selalu mendapatkan air nutrisi sehingga memberikan limpahan oksigen kepada 

akar tanaman sehingga baik untuk pertumbuhan tanaman. 

Nutrisi yang diberikan pada tanaman erat kaitan nya dengan pH air atau 

derajat keasaman air. Dimana pH air akan mempengaruhi daya larut unsur hara 

pada tanaman yang berakibat pada kualitas kesuburan tumbuh dan kembang 

tanaman tersebut. Pada umumnya, skala pH berkisar dari 0 - 14. pH bernilai 7 

merupakan pH bersifat netral, yang ideal untuk digunakan dalam kehidupan 

sehari-hari. Sedangkan angka di bawah 7 menunjukkan senyawa asam, dan di atas 

7 menunjukkan senyawa basa. 

Menurut Suhardiyanto (2010), nilai pH harus diupayakan bertahan pada 

nilai 5,5 – 6,5 menyesuaikan dengan tanaman yang dibudidayakan. Menurut 

Morgan (1999), nilai pH untuk larutan hara pada budidaya selada hidroponik 

selada dipertahankan antara 5,6 – 6. Menurut Tina Erawati (2004) kisaran pH 

yang baik antara 5,5 – 6,5 dan optimal  sekitar 6. Oleh karena itu, pada penelitian 

ini akan dipertahankan nilai pH sebesar 5,5 untuk budidaya selada hidroponik 

Nutrient Film Technique (NFT).  

Selama ini, metode untuk mempertahankan nilai pH nutrisi pada sistem 

hidroponik NFT masih menggunakan cara manual. Dalam artian petani 

hidroponik masih mengecek nilai pH nutrisi dengan memanfaatkan pH meter 

sesuai dengan kebutuhan tumbuhan yang ditanam. Perubahan pH nutrisi dapat 

sebabkan oleh suhu dan kelembaban yang merupakan faktor lingkungan. Selain 
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itu, laju aliran nutrisi yang bergantung pada pompa di modul sistem hidroponik 

NFT juga berpengaruh terhadap perubahan pH. 

Perancangan kontrol pH Hidroponik sistem NFT berbasis Fuzzy Logic 

sudah pernah dilakukan oleh Agung Dian Hariyadi,dkk dalam bentuk simulasi 

menggunakan software Matlab. Perubahan pH yang diamati pada penelitian 

sebelum nya didasari oleh perubahan laju aliran nutrisi pada sistem NFT. Dengan 

menetapkan nilai pH sebesar 6 didapat tinggi tanaman optimal yaitu 7.87 cm. 

Selain itu pula desain simulasi menghasilkan performa sistem yaitu Rise Time 

sebesar 5,8 hari dengan Time Settling sebesar 7 hari dan Error Steady State 

sebesar 1.8. 

Berdasarkan latarbelakang tersebut, maka pada penelitian ini akan 

diimplementasikan metode Fuzzy Logic Controller (FLC) untuk mengatur pH 

nutrisi pada sistem hidroponik Nutrient Film Technique (NFT). Adapun sistem 

kontrol yang digunakan adalah Arduino Mega2560 dengan Analog pH Meter Kit 

sebagai input, serta solenoid valve sebagai aktuator pada sistem kontrol tersebut. 

1.2.  Perumusan Masalah 

 Permasalahan yang akan diselesaikan pada penelitian ini yaitu : 

1. Bagaimana merancang sistem kontrol pH nutrisi otomatis pada 

sistem hidroponik NFT menggunakan sensor pH dan solenoid 

valve ? 

2. Bagaimana mengimplementasi Fuzzy Logic Controller terhadap 

rancangan sistem kontrol pH nutrisi  ? 
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1.3. Batasan Masalah 

 Berdasarkan pada penelitian yang dikerjakan, permasalahan yang dibahas 

pada penelitian ini dibatasi yaitu: 

1. Pada penelitian ini, hanya nilai pH saja yang dijadikan parameter 

keberhasilan pertumbuhan selada. Parameter intensitas 

cahaya,suhu, Electrolit Conductivity (EC), dan lain-lain diabaikan. 

2. Tanaman yang digunakan adalah selada remaja yang berumur 20-

30 hari. Selada tersebut akan dipanen pada umur 40 – 60 hari . 

3. Nilai pH yang diterapkan adalah 5,5, yaitu nilai pH yang sesuai 

untuk pertumbuhan optimal dari budidaya selada hidroponik. 

4. Pada modul NFT hanya terdapat 6 tanaman selada jenis Lactuca 

Sativa yang ditempatkan pada sebuah talang berupa pipa pralon 1 

inci yang memiliki panjang 60 cm. Dimana masing-masing 

tanaman memiliki jarak 10 cm. 

5. Cairan pH up merupakan Kalium Hidroksida yang telah dilarutkan 

ke dalam 1 liter air,dan cairan pH down adalah Asam Fosfat yang 

juga dilarutkan ke dalam 1 liter air. 

6. Posisi sensor pH diletakkan di dalam tangki nutrisi, tepat nya di 

antara tabung pH up dan down. Posisi sensor pH tersebut tidak 

berpindah-pindah (fix). 

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain : 

1. Merancang sistem kontrol pH nutrisi otomatis untuk hidroponik 

Nutrient Film Technique.. 
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2. Menerapkan metode Fuzzy Logic Controller untuk mengatur 

timing solenoid valve pada sistem kontrol otomatis pH nutrisi agar 

dapat menjaga kestabilan nilai pH nutrisi sebesar 5,5.   

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat pada bidang 

hidroponik agar dapat menjaga kestabilan pH sesuai dengan kebutuhan tanaman, 

khususnya selada. 

1.5.  Metodelogi Penelitian 

Agar penelitian ini terstruktur dan teratur maka dibutuhkan metodologi 

penelitian untuk merancang sistem kontrol pH sebagai berikut : 

 Studi Literatur 

Mengumpulkan, mempelajari dan memahami referensi yang berkaitan 

dengan penelitian ini. 

 Perancangan hardware dan software serta metode Fuzzy. 

 Pengujian hardware dan software. 

 Mengambil dan menganalisa data. 

1.6. Sistematika Pembahasan 

Laporan ini terdiri dari beberapa bab yang mencakup keterangan dari 

permasalahan yang diangkat. Agar laporan ini mudah dipahami, maka 

penyusunan laporan ini berdasarkan sistematika penulisan yang sesuai dengan 

panduan. Adapun sistematika laporan ini sebagai berikut : 

BAB I   PENDAHULUAN  

Menjelaskan mengenai latarbelakang masalah yang menjadi topik 

dari penelitian control pH nutrisi hidroponik. Selain itu,terdapat 

pula rumusan masalah yang menjadi titik berat permasalahan yang 
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akan dipecahkan, batasan masalah untuk menjelaskan ruang 

lingkup penelitian yang terdiri dari rancangan, metode, dan 

parameter  khusus yang digunakan. Pada bagian ini, tujuan dan 

manfaat penelitian berisikan target atau sasaran yang ingin dicapai 

sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan. 

BAB II KAJIAN PUSTAKA 

Menjelaskan tentang teori - teori dasar serta informasi yang relevan 

mengenai topik yang diangkat. Pada bab ini, semua informasi 

maupun materi dirangkum secara singkat dan komprehensif. 

Adapun teori-teori yang terangkum pada penelitian ini antara lain 

mengenai penelitian terkait, Hidroponik Nutrient Film Technique, 

pengaturan pH pada hidroponik, Solenoid valve serta pembahasan 

mengenai metode Fuzzy Logic Controller yang diterapkan pada 

rancangan sistem kendali pH nutrisi hidroponik. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bagian ini diuraikan desain, metode, atau pendekatan yang 

digunakan untuk menyelesaikan permasalahan untuk mencapai 

tujuan penelitian. Pada penelitian ini objek yang dirancang berupa 

sistem otomasi untuk mengendalikan pH nutrisi hidroponik. Pada 

penelitian ini dilakukan 2 tahap perancangan yaitu perancangan 

perangkat keras yang meliputi perancangan modul Nutrient Film 

Technique Hidroponik dan desain box control serta wadah cairan 

pH up dan down. Tahap kedua yaitu perancangan perangkat lunak 

yang meliputi pembacaan sensor dan implementasi metode Fuzzy 

Logic Controller (FLC) pada microcontroller. 
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BAB IV ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN 

Pada bab ini akan dipaparkan proses pengambilan data dan analisa 

data-data yang diperoleh dari pengujian sensor, rancangan driver 

solenoid valve dan implementasi Fuzzy Logic Controller yang 

diterapkan. Akan dipaparkan pula tingkat keberhasilan dan 

kekurangan dari rancangan yang diterapkan pada sistem. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Menguraikan tentang rangkuman penelitian yang terdiri dari 

analisa persentase keberhasilan yang didapat serta saran yang perlu 

ditindaklanjuti untuk perbaikan atau improvement di masa yang 

akan datang. 

 


