
Prosiding Seminar Nasional Fisika Universitas Riau ke-3 2018 

Pekanbaru, 29 September 2018 

ISBN : I978-979-792-691-5 

 

27 
ID 3020 

SISTEM PENGUKURAN KUALITAS AIR BERSIH BERBASIS 

MIKROKONTROLER ARDUINO 

 

Hikmatul Amri
1*

 
1
Jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Bengkalis 

 

*E-mail korespondensi: hikmatul_amri@polbeng.ac.id 

 
ABSTRACT 

The measurement system is very important at the moment. This system there are 2 types, namely: 

analog measurement system and digital measurement system with microcontroller. In digital 

measurement system errors in human-caused readings can be minimized. One of the digital 

measurement that will be discussed is digital measurement system to know the quality of clean 

water. In this system used pH sensor and turbidity sensor equipped with signal conditioning 

module, Arduino Nano microcontroller as controller and 16x2 character LCD as data displayer. 

The pH sensor is used to detect pH (acid/bases levels) and turbidity sensors used to determine the 

level of water brightness. Both sensors have an analog signal with range a 0-5 volt which can be 

read by microcontroller, inside the microcontroller the signal is converted into digital data via 

ADC, processed and calibrated by the microcontroller, and the result is displayed on the 

character LCD. From the results of testing the 4 water samples carried out, it was found that 

measuring the pH level of the water has an average error of 0.58%, TDS levels have an average 

error of 7.09% and measurements of water clarity levels between 2.74 upto 23.17 on NTU scale. 
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ABSTRAK 

Sistem pengukuran merupakan hal yang sangat penting pada saat ini. Sistem ini ada 2 jenis, 

yaitu: sistem pengukuran analog dan sistem pengukuran digital dengan mikrokontroler. Pada 

sistem pengukuran digital kesalahan dalam pembacaan yang disebabkan oleh manusia (human 

error) dapat diminimalisir. Salah satu sistem pengukuran digital yang akan dibahas adalah 

sistem pengukuran digital untuk mengetahui kualitas air bersih. Pada sistem ini mengunakan 

sensor pH dan sensor kecerahan air yang dilengkapi dengan modul pengkondisi sinyal, 

mikrokontroler Arduino Nano sebagai pengendali dan LCD karakter 16x2 sebagai penampil 

data. Sensor pH digunakan untuk mendeteksi kadar pH (tingkat asam/basa) dan sensor 

kecerahan air digunakan untuk mengetahui tingkat kecerahan air. kedua sensor memiliki 

keluaran berupa sinyal analog dengan rentang 0-5 volt yang bisa terbaca oleh mikrokontroler, di 

dalam mikrokontroler sinyal tersebut dirubah menjadi data digital melalui ADC, diproses dan 

dikalibrasi oleh mikrokontroler, dan hasilnya ditampilkan pada LCD karakter. Dari Hasil 

pengujian terhadap 4 sampel air yang dilakukan, didapatkan bahwa pengukuran kadar pH air 

memiliki rata-rata error 0.58%, pengukurah kadar TDS memiliki rata-rata error  7.09 % dan 

pengukuran tingkat kejernihan airantara 2.74 – 23.17 pada skala NTU. 

 

Kata kunci: Sensor pH, sensor kecerahan air, mikrokontroler, sinyal analog. 

PENDAHULUAN 

Air merupakan salah satu sumber daya 

alam yang sangat diperlukan dalam 

kehidupan ini. Sumber daya air secara garis 

besar meliputi air permukaan dan air tanah. 

Air permukaan akan lebih mudah tercemar 

dibandingkan dengan air tanah,karena air 

permukaan lebih mudah terkontaminasi 

dengan sumber-sumber pencemaran. Air 

bersih merupakan salah satu kebutuhan yang 

sangat vital bagi semua manusia. Karena 

segala aktivitas masyarakat di berbagai 
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aspek kehidupan manapun memerlukan air 

bersih.Tersedianya air bersih adalah mutlak 

untuk menunjang hidup yang sehat. Apalagi 

di daerah perkotaan yang tingkat 

pertumbuhan penduduknya sangat tinggi 

dirasakan semakin sulit untuk mendapatkan 

air bersih yang memenuhi syarat-syarat 

kesehatan. 

Air bersih yang digunakan sehari-hari 

harus memiliki kualitas yang baik untuk 

konsumsi sesuai dengan standar air minum 

di Indonesia yaitu PP No. 82 Tahun 2001 

dan Keputusan Menteri No. 907 Tahun 

2002. Begitu pentingnya air bersih bagi 

kehidupan manusia, sehingga 

memungkinkan penyediaan menjadi terbatas 

bila pemanfaatannya tidak diatur dengan 

baik, sehingga harus dibuat suatu jaringan 

perpipaan yang tertata baik untuk 

mendistribusikan air bersih secara merata 

kesetiap konsumen [1,2]. 

Kriteria air yang bersih dan sehat 

menurut standar peraturan Menteri 

Kesehatan RI No. 

416/MENKES/PER/IX/1990 mengenai 

syarat kualitas air bersih dan sehat yang 

terdiri dari:air harus bersih dan tidak keruh, 

tidak berasa apapun, tidak berbau, yang 

beracun, tidak mengandung zat-zat kimiawi 

yang berlebihan, pH air antara 6.5-9.2, dan 

memenuhi batas minimal total padatan 

terlarut (TDS) [3]. 

Untuk mengetahui tingkat kekeruhan air, 

kadar pH air dan kadar TDS air, dapat 

dilakukan melalui alat ukur yang dijual 

dipasaran dan alat ukurnya terpisah satu 

dengan yang lainnya. Oleh karena itu, 

penulis ingin membuat alat ukur yang dapat 

mengukur ketiga kriteria kualitas air tersebut 

menjadi 1 alat ukur, sehingga lebih efisien 

dan memudahkan pengguna. 

Penggunaan beberapa sensor diperlukan 

untuk merealisasikan penelitian ini, yaitu: 

sensor pH, sensor kecerahan air dan sensor 

TDS. Ketiga sensor tersebut dihubungkan ke 

mikrokontroler untuk diolah data sensor dan 

hasilnya ditampilkan pada LCD karakter. 

TINJAUAN PUSTAKA 

 Penelitian tentang alat ukur kualitas air 

sudah banyak dilakukan dengan bermacam 

sensor dan metode pengukuran. Penelitian 

dilakukan baik dalam bentuk prototype 

maupun implementasi langsung di lapangan. 

Penelitan yang dilakukan oleh 

Maemunnur dan kawan kawan tentang 

rancang bangun sistem alat ukur turbidity 

untuk analisis kualitas air berbasis arduino 

uno. Pada penelitian ini menggunakan 

sistem sensor yang terdiri dari dioda laser 

dengan panjang gelombang 650 nm dan 

fotodioda TSL250 sebagai detektornya. 

Arduino Uno sebagai kontroler dan LCD 

karakter 16x2 sebagai penampil data 

keluaran sensor. Hasilnya alat ini 

mempunyai tingkat akurasi pengukuran 

98.70%, serta mempunyai tingkat presisi 

yang cukup baik. Rentang pengukuran yang 

dapat dilakukan adalah dari 0-150 NTU [4]. 

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh 

Martani dan Endarko tentang perancangan 

dan pembuatan sensor TDS pada proses 

pengendapan CaCO3 dalam air dengan 

metode pelucutan elektron dan medan 

magnet.Sistem pemantauan dan 

pengendalian dirancang secara waktu nyata 

berupa kadar kesadahan air pada tangki hasil 

pengolahan. Data kesadahan akan diproses 

oleh mikrokontroler ATMega16 yang 

selanjutnya dikirim melalui komunikasi 

serial dengan USB yang disambungkan ke 

komputer sehingga dapat ditampilkan di 

layar monitor. Berdasarkan hasil penelitian, 

sistem ini dapat bekerja dengan baik ketika 

melakukan monitoring TDS control pada 

kadar 356−300 ppm [5]. 

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh 

Deni dan kawan kawan tentang rancang 

bangun sistem monitoring kualitas air. 

Perangkat sensor akan berfungsi untuk 

melakukan pengukuran kualitas air berupa 

kadar pH dan DO. Kemudian data hasil 

pengukuran ini dikirimkan ke sistem 

telekomunikasi melalui modul GSM. Data 
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hasil pengukuran akan diteruskan ke server 

pengirim SMS dari sistem komunikasi GSM. 

Setelah data diterima, dan ditampung di 

server pengirim SMS, maka data kemudian 

dapat dikirimkan ke aplikasi yang telah 

dihosting di server lokal. Pengukuran 

dilakukan di Tigaraja Parapat. Dari hasil 

pengujian yang dilakukan didapatkan kadar 

pH air berkisar antara 6.7-7.9. Sementara itu 

kadar DO air berkisar antara 5.4-5.8 [6]. 

Penelitian ini menggabungkan beberapa 

sensor menjadi satu sistem yang bisa 

memantau kadar pH, kadar TDS dan tingkat 

kecerahan air sebagai indikasi kualitas air. 

METODE PENELITIAN 

 Sistem Pengukuran Kualitas Air Bersih 

Berbasis Mikrokontroler Arduino terdiri dari 

3 bagian utama, yaitu: input berupa sensor, 

kontroler Arduino Nano, dan LCD karakter 

16x4. Blok diagram alat dapat dilihat pada 

Gambar 1. 

Arduino Uno

Sensor pH

Sensor TDS

Sensor 

Turbidity

LCD 20x4

Power Supply

 

Gambar 1.Blok diagram sistem 

Dari blok diagram di atas dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

1. Sensor pH digunakan untuk 

mengubah kadar pH dalam air 

menjadi sinyal listrik. 

2. Sensor TDS digunakan untuk 

mengubah total padatan terlarus pada 

air menjadi sinyal listrik. 

3. Sensor Turbidity digunakan untuk 

mengubah tingkat kecerahan air 

menjadi sinyal listrik 

4. Arduino Nano digunakan sebagai 

pengontrol keseluruhan sistem. 

Mengubah sinyal listrik dalam bentuk 

tegangan dari sensor menjadi data 

digital, memproses data dan mengirim 

perintah pada LCD 

5. LCD digunakan untuk menampilkan 

data pH, TDS dan kecerahan air. 

Setelah alat selesai dirakit, selanjutnya 

dilakukan pembuatan source code yang akan 

ditanam/embedded pada arduino. Untuk 

mempermudah proses pembuatan source 

code dilakukan pembuatan flowchart kerja 

alat. Secara spesifik, flowchart kerja alat 

dapat dilihat pada Gambar 2. 

Start

Inisialisasi I/O

Baca sensor pH, TDS dan Turbidity

Kalibrasi data pH, TDS dan 

Turbidity

Tampilkan Data pH, TDS dan 

Turbidity di LCD

End
 

Gambar 2.Flowchart kerja alat 

Dari flowchart kerja alat di atas dapat 

diketahui bahwa proses diawali dengan 

Start, selanjutnya pada inisialisasi I/O semua 

input dan output ditentukan, pada baca 

sensor semua data (pH, TDS dan turbidity) 

dikonversi menjadi tegangan dengan 

rentang0-5V sehingga bisa dibaca oleh 

mikrokontroler, setelah dibaca 

mikrokontroler akan berubah data tegangan 

menjadi data digital dan dilakukan proses 

kalibrasi sebelum data ditampilkan ke LCD. 

Proses diakhiri dengan End 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Hasil penelitian ini dibagi menjadi 3 

bagian, yaitu kadar pH air, kadar TDS air 

dan tingkat kecerahan air. Kadar pH dan 

kadar TDS akan dibandingkan dengan alat 

ukur yang dijual di pasaran. Kadar pH dan 

kadar TDS dinyatakan dalam satuan mg/L 

atau part per million (PPM), sedangkan 

tingkat kecerahan air dinyatakan dalam 

satuan nephelo metrix turbidity unit (NTU). 

Hasil pengujian kadar pH air dapat dilihat 

pada Tabel 1. 

Tabel 1.Hasil pengujian sensor pH 

No Jenis Air Sensor  Alat ukur Error 

1 Air PDAM 6,97 7,0 0,40 % 

2 Air hujan 7,34 7,3 0,55 % 

3 Air RO 7,54 7,5 0,48 % 

4 AMDK 7,16 7,1 0,87 % 

Hasil pengujian kadar TDS air dapat dilihat 

pada Tabel 2. 

Tabel 1.Hasil pengujian sensor TDS 

No Jenis Air Sensor  Alat ukur Error 

1 Air PDAM 176 163 7,98 % 

2 Air hujan 42 38 10,53 % 

3 Air RO 436 412 5,83 % 

4 AMDK 259 249 4,02 % 

Hasil pengujian tingkat kecerahan air dapat 

dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 1.Hasil pengujian sensor turbidity 

No Jenis Air Sensor  

1 Air PDAM 15,23 

2 Air hujan 8,44 

3 Air RO 4,61 

4 AMDK 2,74 

KESIMPULAN 

Dari pengujian yang sudah dilakukan dapat 

disimpulkan bahwa pengukuran kadar pH air 

memiliki eror rata rata 0,58%, pengukuran 

kadar TDS memiliki error sebesar 7,09 %, 

dan pengukuran tingkat kejernihan air antara 

2,74–23,17 pada skala NTU. Sistem dapat 

bekerja dengan baik menampilkan 3 data 

tersebut sebagai indikator kualitas air yang 

diuji. 
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