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BAB III 

PERANCANGAN DAN PEMBUATAN ALAT 

 

Perencanaan sistem merupakan proses yang dilakukan terhadap alat yang 

akan di bangun mulai dari perancangan cara kerja alat, prerancangan mekanik 

dan perancangan sistem elektronika hingga melakukan uji alat dan mendapat 

data penelitian dari hasil pembangunan alat. 

Pada bab ini menjelaskan tahapan pembuatan alat pada sistem 

hidroponik indoor Perencanaan ini terdiri dari : 

1. Spesifikasi komponen pada sistem hidroponik indoor yang akan di 

bangun. 

2. Perancangan sistem pada hidroponik indoor. 

3. Perancangan mekanik. 

4. Perancangan elektronika. 

5. Pengujian. 

 

3.1 Penentuan Spesifikasi Alat Pada Sistem Hidroponik Yang di Bangun 

Dalam perancangan dan pembuatan alat, perlu adanya penentuan 

spesifikasi peralatan yang digunakan. Spesifikasi alat dan komponen yang 

akan digunakan adalah  

a. Miniroom yang berbahan dasar triplek dan kayu dengan ketebalan  

0,5 cm berukuran 60 cm x 44 cm x 75 cm. 

b. Sensor suhu dan kelembapan menggunakan tipe DHT11 

c. Sensor cahaya tipe BH1750 

d. Sensor pH Sku: Sen0161 berfungsi untuk mengukur kadar pH 

dalam penampung untuk menentukan nutrisi yang sesuai tumbuhan 

e. Sensor ultrasonik tipe hc-sr04 

f. Aktuator yang digunakan adalah lampu Grow light LED strip, 

kipas DC, pompa air DC, motor gearbox DC, dan  katup selenoid 

air.  

g. Berdasarkan jumlah cahaya yang diperlukan tumbuhan untuk 

fotosintesis maka mekanisme yang di buat adalah membuat 
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mounting lampu LED Growlight dapat bergerak naik turun dengan 

motor gearbox dan penambahan baut ulir ukuran 12 untuk 

mengatur intensitas cahaya. 

h. Menggunakan Modul Driver Dual Motor controller L298N  dan 

rellay untuk mejalankan aktuator. 

i. Modul mikrokontroller yang di pakai dalam penelitian ini ada dua 

jenis modul, yaitu raspberry pi 3 model B sebagai pengontrol 

semua aktuator yang digunakan dalam alat sesuai sensor yang di 

gunakan  dan menampilkan data keluaran dari sensor ke aplikasi 

android. dan modul Arduino sebagai pengambil data dari sensor pH 

yang keluaran nilai data analaog sehingga membutuhkan ADC 

Arduino untuk mengubah ke digital.  

 

3.2 Perancangan Sistem Pada Hidroponik Indoor 

Sensor Kelembapan dan 

Suhu

Sensor pH

Sensor Intensitas Cahaya 

Sensor Ultrasonik

Raspberry pi

Driver L298N
Motor gearred  DC / 

ulir

Lampu LED

Fan

Pompa Pembuangan Air 

Nutrisi

Storage Data

AKTUATOR

Arduino

Aplikasi 

Smart Phone

Power Supply 5 V

Rellay 5 Volt

Pompa Nutrisi MasukRellay 5 Volt

Selenoid pH UP

Selenoid  pH Down

Rellay 5 Volt

Rellay 5 Volt

Rellay 5 Volt

Rellay 5 Volt

Power Supply 12 V

Power Supply 12 V

Arus AC 220 V

Arus AC 220 V

 

Gambar 3.1 Blok Diagram Perancangan Sistem Hidroponik indoor 

 

Pada gambar 3.1 diagram blok perancangan diatas, dijelakan bahwa 

perancangan sistem menggunakan mikrokontroller Raspberry pi karena sudah 

dilengkapi teknologi wifi di dalamnya dan dapat juga dapat membuat server di 

dalam sistemnya. Sensor kelembaban dan suhu, sensor pH, sensor intensitas 
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cahaya, sensor ketinggian air. Sensor pH berfungsi untuk memonitoring dan 

mengontrol pemberian cairan pH UP dan Down sesuai pH yang di butuhkan 

setiap tanaman, Sensor ultrasonik dirancang untuk mengontrol tingkat 

ketinggian air nutrisi saat sirkulasi air pada sistem hidroponik. Sensor 

kelembaban dan suhu untuk memonitoring dan mengontrol suhu dan 

kelembaban, Sistem dapat membaca suhu yang berada pada kisaran 0ºC - 100ºC 

dan Kelembaban yang dapat dibaca oleh sistem berada pada rentang 30-100%. 

Sensor intensitas cahaya untuk memonitoring dan mengatur intensitas cahaya. 

Cara kerja  raspberry pi pada sistem secara sederhana adalah menerima sinyal 

data dari sensor kelembaban dan suhu, sensor intensitas cahya, sensor ketinggian 

air dan sensor pH. Kemudian raspberry pi mengirim perintah ke modul driver 

motor L298N dan relay untuk menggerakan aktuator. Semua sensor terhubung 

pada raspberry pi dimana hasil dari sensor-sensor tersebut di olah dan di simpan 

di rasberry pi dan kemuadian hasil keluarannya ditampilkan di aplikasi android 

melalui jaringan internet.  

 

3.3   Perancangan Mekanik Hidroponik Indoor 

Pada perancangan mekanik menjelaskan tentang mekanika rancang 

bangun hidroponik indoor secara keseluruhan mulai dari desain miniroom 

hidroponik Indoor, komponen  yang di gunakan dan penentuan letak koomponen 

pada Miniroom hidroponik indoor.  

Miniroom hidroponik  menggunakan bahan dasar triplek dan kayu untuk 

rangka dengan ukuran panjang 60 cm, lebar 44 cm, tinggi 75 cm, pembangunan 

miniroom disesuaikan dengan perencanaan sistem tanam  hidroponik indoor 

dengan penambahan komponen yang di harapkan mampu menunjang 

pertumbuhan tanaman di dalam miniroom. 

Komponen yang terpasang di dalam miniroom antara lain, Lampu LED 

growlight strip untuk pengganti cahaya matahari, pemasangan motor DC 

gearbox di bagian atas miniroom dengan penambahan baut ulir di mounting 

lampu LED growlight strip sehingga bisa bergerak naik dan turun untuk 

mengatur tingkat kecerahan cahaya yang di butuhkan tanaman, kemudian 
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pemasangan kipas DC di kedua sisi dan bawah miniroom untuk menstabilkan 

suhu dan sirkulasi udara  di dalam miniroom, serta motor pompa air DC yang di 

lengkapi dengan selang air  di wadah nutrisi media tanam hidroponik  dan wadah 

penampung air nutrisi hidroponik untuk mekanisme sirkulasi air nutrsi, di bagian 

atas miroom juga terpasang penampung cairan pH UP dan  pH Down di sertai 

pemasangan katup selenoid air untuk mengatur tingkat pH air nutrisi tanaman 

sesuai jenis tanaman, pada penampang media tanam hidroponik juga terpasang 

beberapa sensor yaitu sensor pH, sensor cahaya, sensor ultrasonik, sensor suhu 

dan kelembapan, penempatan mikrokontroller, driver motor  dan rellay terletak 

pada bagian atas miniroom.  

Pejelasan lebih detail mengenai rancang banggun mekanik dan sistem 

miniroom hidroponik indoor dapat dilihat pada gambar 3.2 dan 3.3 di bawah. 

 

gambar 3.2 desain mekanik miniroom hidroponik indoor  
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Gambar 3.3 desain mekanik media penanaman, letak aktuator dan letak 

sensor. 
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 Keterangan gambar :  

1. Letak cairan pH down dan katup selenoid 

2. Letak cairan pH Up dan katup selenoid 

3. Tempat penampung air nutrisi cadangan 

4. Tempat penampung air nutrisi hidroponik sistem sumbu  

5. Letak motor pompa air keluar  

6. Penampang tempat tanaman hidroponik 

7. Letak sensor pH 

8. Letak sensor suhu, kelembapan dan cahaya 

9. Letak sensor ultrasonik 

10. Selang air nutrisi masuk 

11. Selang air nutrisi keluar 

12. Pompa air nutrisi masuk 

 

Penjelasan dari desain mekanik ulir terhadap mounting LED dapat di 

jelasakan pada gambar 3.4 berikut 

 

1

2
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Gambar 3.4 desain mekanik mounting LED growstrip dan motor gearbox 

ulir 

  

Keterangan gambar : 

1. Letak motor gearbox DC    

2. Mounting lampu LED growlight strip 

3. Baut ulir ukuran 12 
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4. LED growlight strip 

 

3.4 Perancangan Sistem Elektronik Miniroom Hidroponik Indoor 

 Pada perancangan sistem elektronika membahas tentang keseluruhan 

rangkaian elektronika mulai dari penentuan port GPIO raspberry, port arduino 

terhadap sensor dan aktuator yang di gunakan. serta menjelasakan cara kerja 

setiap sistem aktuator yang terpasang. Penjelasan lebih terhadap port 

mikrokontroller  dan aktuator yang di gunakan dapat di lihat pada tabel 3.1 

berikut.  

Tabel 3.1 Port Mikrokontroller, Port Sensor dan Aktuator yang digunakan 

No. Port Mikrokontroller Port Sensor dan Aktuator 

1 Vcc 5 V Vcc Sensor 

2 GND GND Sensor 

3 GPIO 4 Data Sensor DHT- 11 untuk pembacaan 

sensor 

4 GPIO 5 Modul Rellay 5V Untuk mengaktifkan 

aktuator kipas primer 12V (Sirkulasi udara) 

5 GPIO 9  Modul rellay 5V untuk mengaktifkan 

aktuator kipas sekunder 12V 

( kipas pendingin) 

6 Pin A0, Vcc 5V dan 

Ground 

Konektor BNC modul Sensor pH SEN- 

0161 sebagai pembacaan data. 

7 LAN Port Arduino 

tersambung dengan 

USB Raspberry 

Untuk pemrosesan hasil  data digital dari 

pembacaan sensor dari Arduino ke 

Raspberry sehingga bisa menjalankan 

aktuator. 

8 GPIO 16 Raspberry Modul rellay 5V untuk mengaktifkan 

aktuator katup selenoid pH UP 

9 GPIO 7 Raspberry Modul rellay 5V untuk mengaktifkan 

aktuator katup selenoid pH Down 

10 Vcc 5V Vcc Sensor ultrasonik 

11 GPIO 21 Trigger sensor ultrasonik 

12 GPIO 20 Echo sensor Ultrasonik 

14 Ground Ground Ultrasonik 

15 GPIO 10 Rellay 5V untuk menjalankan aktuator 

pompa masuk nutrisi 
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16 GPIO 11 Rellay 5V untuk menjalankan aktuator 

pompa keluar nutrisi 

17 Vcc 3V Terhubung dengan pin Vcc Sensor cahaya 

BH-1750 

18 GPIO 2 SDA sensor ultrasonik 

19 GPIO 3 SCL sensor Ultrasonik 

20 Ground Ground BH-1750 

21 GPIO 22 Rellay 5V untuk menyalakan dan 

mematikan lampu LED 

22 Vcc 5V Vcc modul L298N 

23 GPIO 19 D1 pada modul L298N untuk input data 

24 GPIO 26 D0 pada modul L298N untuk input data 

25 Ground ground modul L298N 

 

3.4.1 Sensor Suhu dan Kelembapan DHT 11 

Pada perancangan sistem pengontrolan dan monitoring suhu pada 

miniroom hidroponik indoor maka digunakan sensor suhu dan kelembapan tipe 

DHT11, mikronkontroller raspberry dan aktuator berupa kipas DC. sensor suhu 

DHT11 dapat mengukur dua paramater lingkungan suhu dan kelembapan, pada 

sensor terdapat sebuah thermister  tipe NTC (Negative Temperature Coefficient), 

dan juga DHT11 keluaran sinyalnya berupa data digital sehingga pin langsung 

dapat di hubungkan ke GPIO Raspberry.  

3.4.2  Sensor pH SEN-0161 

  Kadar pH air nutrisi A B Mix pada hidroponik indoor menentukan 

kualitas hidup tananaman sehingga perlu penyesuaian terhadap pH air nutrisi A 

B mix dengan menggunkan larutan Asam dan Basa sesuai pemilihan jenis 

tanaman, maka penggunaan modul sensor pH tipe SEN0106 dapat membantu 

untuk mengetahui kadar pH yang terlarut dalam air nutrisi.  

 Untuk menjalankan mekanisme sistem penyesuaian pH air nutrisi perlu 

adanya mikrokontroller dan aktuator, karena keluaran sinyal dari sensor pH 

masih berupa data analog maka perlu konverter ADC yang ada pada Arduino 

uno untuk mengubah ke sinyal digital, setelah data diubah ke sinyal digital baru 
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bisa ke Raspberry untuk di proses dan menjalankan aktuator berupa katup 

selenoid air sehingga sistem penyesuaian pH air nutrisi bisa berjalan. 

  

3.4.3  Sensor Ultrasonik HCSR-04 

Suatu rangkaian elektronik yang di gunakan untuk mengubah suatu 

energi elektrik menjadi energi dalam suatu bentuk besaran fisis (bunyi) suara 

ultrasonik,  terdapat dua komponen utama untuk dapat bekerja sesuai kegunaan 

yaitu transmitter yang berfungsi sebagai pemanacar dan receiver sebagai 

penerima gelombang ultrasonik yang terpancar. Cara kerja sensor ini didasarkan 

pada cara kerja pemantulan gelombang suara dengan frekuensi tertentu sehingga 

dapat dipakai untuk mengetahui keberadaan jarak suatu benda. 

 dalam sistem perancangan hidroponik indoor terdapat mekanisme 

penambahan air nutrisi secara berkala, penamabahan air nutrisi pada bak 

penampung air di sistem hidroponik dikarenakan penurunan jumlah air yang di 

sebabkan oleh penyerapan air oleh tumbuhan.  

Maka dalam mekanisme penambahan air nutrisi agar sesuai jumlah air 

yang dibutuhkan  perlu di kontrol menggunkan sensor ultrasonik dan aktuator 

berupa pompa air DC. 

 mekanismenya adalah sensor ultrasonik di letakkan tepat di atas air 

nutrisi dengan jarak yang di sesuaikan untuk mengetahui ketinggian air nutrisi 

kemudian saat terjadi penurunan ketinggian air berarti jumlah air berkurang 

sehingga sensor memberikan sinyal ke raspberry untuk menjalankan aktuatuator 

pompa air menggunakan relay 5 V untuk mengisi penampung air hidroponik 

hingga sesuai dengan jumlah yang di tetapkan, setelah ketinggian air terpenuhi 

maka sensor akan mengirim sinyal lagi ke raspberry untuk menghentikan pompa 

air. Sistem ini akan berkelanjutan sampai masa waktu panen tumbuhan.   

 

3.4.4 Sensor BH1750 

Pencahayaan pada sistem hidroponik indoor perlu untuk di kontrol, pada 

mekanismme pencahayaan di dalam miniroom mengunakan cahaya dari LED 

growlight strip, karena tumbuhan memerlukan tingkat pencahayaan yang sesuai 

untuk fotosintesis dan tumbuhan juga perlu melakukan reaksi gelap terang, maka 
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dalam mekanisme sistem kontrol redup terang mengunakan sensor cahaya tipe 

BH1750 untuk mengukur intensitas cahaya dengan satuan lux, di kontrol dengan 

raspberry dan aktuator motor gearbox dan modul kontrol motor L298N dengan 

penambahan baut ulir untuk menggerakkan mounting LED Growlight Strip naik 

turun karena cahaya yang semakin mendekat dengan obyek akan semakin terang 

dan apabila menjauhi obyek maka akan berkurang intensitas cahayanya.  

Sistem otomatisasi reaksi gelap terang maka menggunakan sistem timer 

yang sudah ada pada Raspberry dengan aktuator rellay 5 V untuk menyalakan 

dan menghidupkan lampu LED sesuai waktu yang sudah di atur.  

Untuk memonitoring intensitas cahaya sensor BH1750 mengambil 

intensitas cahaya yang dihasilkan LED lalu ditampilkan di aplikasi android 

melalui jaringan wifi.  

 

 3.5  Pengujian Sistem  

 Pengujian terhadap sistem perlu untuk di lakukan untuk mengetahui 

tingkat keberhasilan dari setiap mekanisme alat saat berjalan  dan menganalisa 

jika terjadi suatu masalah pada mekanisme alat. 

 

 3.5.1  Pengujian Sensor DHT 11 

 Pengujian sensor dilakukan untuk mengetahui tingkat suhu terendah dan 

tertinggi di dalam miroom agar tingkat suhu di dalam miniroom dapat di ketahui 

dan menetukan set poin kapan aktuator kipas aktif untuk mendingikan suhu di 

dalam miniroom. 

 

Peralatan yang di perlukan untuk pengujian ;   

➢ Sensor DHT11 

➢ Miniroom  

➢ Mikrokontroller Raspberry 

➢ Thermometer ruangan 

➢ Lampu LED Strip  

➢ Laptop  

➢ Wifi 
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Langkah Pengujian : 

 Pengujian terhadap sensor membutuhkan alat pembanding ukur maka di 

gunakan thermometer ruang dan komputer jinjing untuk melihat hasil 

pembacaan sensor, pertama karena sensor suhu sudah terpasang pada 

penampang hidroponik kemudian jalankan program raspberry yang terdapat 

pada komputer untuk melihat  hasil pembacaan sensor melalui jaringan wifi, 

setelah program pembacaan berjalan maka pada komputer akan menampilkan 

data keluaran, kemudian masukkan thermometer kedalam miniroom untuk 

membandingkan data hasil pembacaan. 

Karena untuk mengetahui suhu tertinggi dalam miniroom maka LED 

mulai di nyalakan sampai mencapai suhu tertinggi dalam miniroom. 

Setelah mendapat hasil nilai keluaran dari sensor dan alat ukur dapat di 

jadikan penentu sensor suhu DHT-11 dapat di gunakan pada sistem 

pengontrollan suhu pada hidroponik indoor. 

 

3.5.2 Pengujian sensor pH SEN0161 

Pengujian terhadap sensor pH bertujuan untuk mengetahui tingkat 

akurasi ukur sensor karena sangat berpengaruh terhadap aktuator selenoid valve 

cairan pH UP dan down untuk menaikkan dan menurunkan kadar pH nutrisi pada 

miniroom hidroponik. 

Peralatan dan bahan yang di perlukan; 

➢ Sensor pH SEN0161 dengan konektor BNC 

➢ Arduino uno 

➢ Mikrokontroller Raspberry 

➢ Sampel larutan uji pH  

➢ Alat ukur pH meter 

➢ Laptop 

➢ Wifi 

 

Langkah pengujian : 

Setelah semua pengkabelan mekanik terpasang, setelah itu dilakukan uji 

sensor dengan membuat larutan air AB mix yang terdiri dari 14 kondisi pH. 
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kemudian menyalakan raspberry dan memastikan sudah terhubung dengan 

wifi, mulai melakukan pengujian sensor terhadap sampel dengan memasukkan 

sensor ke dalam cairan uji dengan di sertai pengukura dengan pH meter. hasil 

pembacaan sensor akan di tampilkan pada aplikasi yang ada pada laptop 

melalui jaringan wifi. 

Setelah mendapat hasil nilai keluaran dari sensor dan alat ukur dapat di 

jadikan penentu bahwa sensor pH SEN-0161 dapat di gunakan pada sistem 

pengontrollan pH nutrisi pada hidroponik indoor. 

 

3.5.3 Pengujian sensor Ultrasonik HCSR-04 

 Pengujian sensor ultrasonik diperlukan untuk megetahui  jumlah air 

nutrisi pada penampung air nutrisi hidroponik. Sehingga sistem kontrol otomatis 

dapat menjaga jumlah air nutrisi dalam penampung tetap terpenuhi, berdasarkan 

cara kerja sensor jarak, sensor akan mendeteksi jarak padatan atau cairan 

terhadap keberadaan sensor hasil dari pembacaan sensor akan di jadikan acuan 

untuk menentukkan jumlah air yang tersedia.  

Peralatan dan bahan yang di butuhkan ; 

➢ Sensor Ultrasonik HCSR-04. 

➢ Wadah air hidroponik dengan ukuran P x L x T , 33 cm  x 28 

cm x 18 cm. 

➢ Mikrokontroller raspberry pi 3  

➢ Air baku  

➢ Gelas ukur 

➢ Penggaris 

➢ Laptop 

➢ Wifi 

 

Langkah Pengujian ; 

 Memastikan pengkabelan sensor terhadap mikrokontroller sudah 

terpasang dengan benar, kemudian menjalankan program aplikasi pada 

komputer untuk menujukkan nilai jarak hasil pembacaan sensor. memasang 
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sensor pada penampang hidroponik dengan menghadap ke bawah sesuai 

ketinggian wadah air dengan menggunkan penggaris, memulai pengisian air ke 

dalam wadah nutrisi secara bertahap menggunkan gelas ukur dengan jumlah 500 

ml pada setiap tahap penambahan sampai penuh terisi. Mengkalibrasi hasil 

pembacaan sensor dengan cara mengukur jarak permukaan air terhadap letak 

sensor dengan penggaris kemudian membandingkan nilai jarak yang diperoleh 

dari sensor ultrasonik dengan penggaris pada setiap tahap penambahan air.  

 

3.5.4 Pengujian sensor cahaya BH-1750 

 Pengujian sensor cahaya dilakukan untuk mengetahui tingkat kecerahan 

cahaya yang dihasilkan lampu LED strip pada setiap jarak pengukuran antara 

mounting lampu LED dengan letak sensor. Sehingga kontrol otomatis bisa 

mengatur ketinggian mounting LED untuk memberikan tingkat pencahayaan 

yang sesuai melalui aktuator motor gear box ulir dan driver motor L298N. 

 

Peralatan dan bahan yang di butuhkan ; 

➢ Sensor BH-1750  

➢ Miniroom hidroponik 

➢ LED strip dengan mounting dan aktuator motor DC gearbox 

ulir 

➢ Driver motor L298N 

➢ Aplikasi android lux meter 

➢ Raspberry pi 3 

➢ Aplikasi android kontrol manual  

➢ Penggaris 

➢ Laptop 

➢ Wifi 

 

Langkah Pengujian ;  

Memastikan pengkabelan mekanik sensor terhadap raspberry sudah 

terpasang dengan benar dan sensor terpasang pada penampang hidroponik tepat 

dibawah penampang lampu LED, kemudian aktifkan raspberry dan memastikan 
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sudah tersambung pada jaringan wifi kemudian menjalankan aplikasi kontrol 

manual android untuk mengatur ketinggian mounting lampu LED strip dan 

menyalakan LED strip. Menjalankan aplikasi pada laptop untuk mengetahui data 

tingkat kecerahan pada sensor di dalam miniroom hidroponik.  

 Setelah prosedur penyalaan sistem selesai kemudian memulai melakukan 

kalibrasi sensor dengan meggunakan aplikasi android lux meter dengan cara 

memposisikan mounting LED pada kedudukan terendah atau paling dekat 

dengan sensor dengan cara mengaktifkan perintah turun pada aplikasi android 

kontrol manual, setelah posisi mounting LED berada paling dekat dengan sensor 

kemudian menyalakan LED dengan aplikasi android kontrol manual.  

Aktifkan program pada laptop untuk melihat hasil nilai keluaran dari 

sensor. Kemudian mengukur tingkat kecerahan cahaya dengan aplikasi android 

lux meter, ukur jarak antara sensor dengan penampang LED menggunakan 

penggaris. Pengukuran jarak dan intensitas cahaya dilakukan setiap penambahan 

tinggi berdasarkan aktifasi kontrol manual naik selama 3 detik sampai jarak 

mounting LED pada posisi tertinggi. 

 

3.5.5  Pengujian Alat Hidroponik Miniroom Secara Realtime dan 

perbandingan hasil tanaman hidroponik indoor dengan hidroponik 

Konvensional 

 Pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah alat sudah berjalan sesuai 

dengan tujuan perencanaan pembangunan alat, untuk mengetahui apakah terjadi 

kesalahan pada sistem kerja alat dan perbandingan pertumbuhan  tanaman antara 

di dalam hidroponik indoor dengan lampu LED strip dengan hidroponik 

konvensional.  

 

Peralatan yang di perlukan ; 

➢ Alat Miniroom Hidroponik Indoor  

➢ HP Android 

➢ Aplikasi Android Hidroponik Indoor 
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➢ Wifi

➢ Laptop

➢ Tanaman Pakchoi

➢ Air nutrisi AB mix

➢ Cairan PH UP dan Down

➢ Penggaris

Langkah pengujian ; 

➢ Memastikan Alat sudah siap untuk di jalankan dengan cek

seluruh pengkabelan dan catu daya yang di gunakan.

Kemudian memastikan kondisi  wifi untuk koneksi jaringan

raspberry sudah menyala (online).

➢ Menyiapkan bibit tumbuhan yang akan di tanam (pakchoi),

Air Nutrisi AB mix sebanyak 10 liter dan cairan pH UP dan

pH Down.

➢ Memulai pengisian Air pada tandon air nutrisi sampai terisi

penuh, isi secukupnya tandon pH UP dan pH down yang

berada di atas miroom.

➢ Mengaktifkan alat dan memastikan sudah terkoneksi dengan

wifi.

➢ Menjalankan aplikasi android hidroponik indoor pilih pada

tampilan Android memilih pengaturan kemudian memilih

Jenis Tanaman dan kemudian Submit dan Start.

➢ Memasukkan tanaman ke dalam Miniroom hidroponik.

➢ Mengukur lebar daun, jumlah daun, tinggi tanaman.


