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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1     Mikrokontroller Atmega8535  

Mikrokontroller adalah suatu sistem komputer lengkap dalam satu chip. 

Lengkap dalam artian memiliki unit CPU, port I/O (paralel dan serial), timer, 

counter, memori RAM untuk penyimpanan data saat eksekusi program, dan 

memori ROM tempat dari mana perintah yang akan dieksekusi. 

 Mikrokontroler Atmega8535 termasuk salah satu jenis mikrokontroller 

AVR RISC (Reduce Instruction Set Compiler), dalam penerapannya, instruksi 

yang dituliskan dikemas menjadi lebih simple dan secara umum ditulis dalam 

bentuk bahasa C, sehingga user dapat membuat aplikasi yang cukup banyak hanya 

dengan menggunakan beberapa perintah instruksi saja. Mikrokontroller  

mempunyai performa tinggi dan stabilitas yang kuat dan kemasan 40 pin (DIP40) 

sehingga sangat cocok digunakan pada perancangan penampil ketikan keyboard 

pada monitor VGA berbasis rangkaian resonansi. Adapun alasan menggunakan 

AVR ATMEGA8535 adalah sebagai : 

a. Kapasitas memori program sebesar 8 Kilo byte. 

b. Kapasitas SRAM internal sebanyak 512 byte. 

c. Kapasitas EEPROM internal sebanyak 512 byte. 

d. Timer/Counter 8 bit dengan separate prescaler dan mode compare 

e. Timer/Counter 16 bit dengan separate prescaler, mode compare 

f. 3 channel PWM 

g. Serial USART programmable 

h. Analog Comparator 

 

2.1.1 Konfigurasi pin-pin ATMEGA8535 

 Konfigurasi mikrokontroller  digolongkan menjadi pin sumber tegangan, 

pin osilator, pin control, pin I/0 dan pin untuk proses interupsi luar. Adapun 

konfigurasi pin ATMEGA8535 ditunjukkan dalam Gambar 2.1. 
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Gambar 2.1. Konfigurasi pin AVR ATMEGA 8535 

Sumber: Datasheet ATMEGA 8535 

Fungsi dari masing-masing pin ATMEGA8535 sebagai: 

1.  VCC merupakan pin yang brfungsi sebagai masukan catu daya. 

2.  GND merupakan pin Ground. 

3.  Port A (PA0 – PA7) merupakan pin input/output dua arah (full duplex)       

dan selain itu merupakan pin masukan ADC. 

4.  Port B (PB0 – PB7) merupakan pin input/output dua arah (full duplex) pin 

yang mempunyai fungsi khusus yaitu Timer/Counter, komparator Analog dan 

SPI. Adapun fungsi pin dari Port B ditunjukkan dalam Tabel 2.1. 

Table 2.1. Fungsi khusus Port B 
 

Pin Fungsi Khusus 

PB0 
XCK (USART External Clock Input/Output) 

T0 (Timer/Counter0 External Counter Input) 

PB1 T1 (Timer/Counter1 External Counter Input) 

PB2 
INT2 (External Interupt 2 Input) 

AIN0 (Analaog Comparator Negative Input) 

PB3 
OC0 (Timer/Counter0 Output Compare Macth Output) 

AIN1 (Analaog Comparator Negative Input) 

PB4 (SPI Slave Select Input) 

PB5 MOSI (SPI Bus Master Output /Slave Input) 

PB6 MISO (SPI Bus Master Input/Slave Output) 

PB7 SCK (SPI Bus Serial Clock) 
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5. Port C (PC0 – PC7) merupakan pin input/output dua arah (full duplex) pin 

yang mempunyai fungsi khusus, yaitu komparator analog dan Timer 

Oscillator. Adapun fungsi pin dari Port C ditunjukkan dalam Tabel 2.2. 

Tabel 2.2. Fungsi khusus Port C 
 

Pin Fungsi Khusus 

PC0  SCL (Two-wire Serial Bus Clock Line) 

PC1  SDA (Two-wire Serial BusData Input/Output Line) 

PC2  TCK (Joint Test Action Group Test Clock) 

PC3  TMS (JTAG Test Mode Select) 

PC4  TDO (JTAG Data Out) 

PC5  TDI (JTAG Test Data In) 

PC6  TOSC1 (Timer Oscillator pin 1) 

PC7  TOSC2 (Timer Oscillator pin 2) 

6. Port D (PD0 – PD7) merupakan pin input/output dua arah (full duplex) pin 

fungsi khusus yaitu komparator analog dan interrupt eksternal serta 

komunikasi serial. Adapun fungsi pin dari Port D ditunjukkan dalam Tabel 

2.3. 

Tabel 2.3. Fungsi Khusus Port D 
 

Pin Fungsi Khusus 

PD0  RXD (USART Input Pin) 

PD1  TXD (USART Output Pin) 

PD2  INT0 (External Interupt 0 Input) 

PD3  INT1 (External Interupt 1 Input) 

PD4 OC1B (Timer/Counter1 Output Compare B Macth Output) 

PD5 OC1A (Timer/Counter1 Output Compare A Macth Output) 

PD6  ICP (Timer/Counter1 Input Capture Pin) 

PD7  OC2 (Timer/Counter2 Output Compare Macth Output) 

7. RESET merupakan pin yang digunakan untuk me-reset mikrokontroler. 

   8.  XTAL1 dan XTAL2, merupakan pin masukan external clock yang umumnya 

tediri dari crystal dan rangkaian RC. 
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     9.  AVCC merupakan pin masukan tegangan untuk ADC untuk mengkonversi 

tegangan analo ke digital. 

    10. AREF merupakan pin masukan tegangan referensi untuk ADC. 

Adapun alamat-alamat register yang dipakai dalam ATMEGA 8535 dapat 

dilihat pada tabel-tabel register ATMEGA 8535 dalam Tabel 2.4. 

 
Tabel 2.4. Register  Address 

Sumber: Datasheet Atmega8535 
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Karakteristik Mikrokontroller AMEGA8535 

1. High-performance, Low-power AVR® 8-bit Mikrokontroller 

2. 8K Bytes of In-System Self-ProgrammableFlash Endurance: 10,000 

Write/Erase Cycles 

3. 512 Bytes EEPROM Endurance: 100,000 Write/Erase Cycles  

4. 32 Programmable I/O Lines  

5. Operating Voltages  4.5 - 5.5 

 

2.1.2 Timer dan Counter pada AVR  

Timer merupakan pewaktu yang dapat diseting dan diaktifkan dengan 

durasi waktu berdasarkan detak oscilator yang diproses secara hardware pada 

AVR tersebut, selain itu triger pada timer juga bisa diaktifkan dari eksternal pin 

pada AVR. Sementara Counter / pencacah juga terdapat pada AVR yang 

berfungsi untuk menghitung kenaikan nilai registernya secara eksternal dan dapat 

diamati oleh hardware. Timer dan Counter pada AVR mempunyai dua buah 

dengan sistem prescaling selection 10 bit. Adapun blok diagram timer/counter 

pada AVR ditunjukkan dalam Gambar 2.2. 

 
Gambar 2.2 Blok Diagram Timer 

Sumber :  Datasheet 
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 Sementara itu untuk mengaktifkan timer atau counter pada AVR, maka 

ada beberapa register yang harus diset. Adapun register-register pada 

Timer/Counter ditunjukkan dalam gambar 2.3     

- Timer/Counter0 ControlRegister – TCCR0 

 
Gambar 2.3 Register TCCR0 

 Sumber :  Datasheet 

 Register TCCR0 digunakan pada Timer/Counter0 untuk pengaturan 

prescale pada timer/counter 8bit. Bit-bit yang diisi pada register TCCR0 adalah bit 

CS01, CS01 dan CS00 dalam Tabel 2.5 

  Tabel 2.5 Seting Prescale 

 
 Sumber : Atmega8535 Datasheet 

  Register pada Time/Counter0 TCNT0 ditunjukkan dalam Gambar 2.4 

- Timer/Counter0 – TCNT0 

 
Gambar 2.4 Register TCCR0  

                Sumber :  Datasheet 

 Register ini merupakan register yang menampung hitungan naik timer 

pada mode 8 bit. Register TCNT0 diisi suatu nilai yang digunakan sebagai 
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interval waktu berdasarkan clock yang dibangkitkan /diatur sistem. Register 

pada Time/Counter1 TCCR1A ditunjukkan dalam Gambar 2.5 : 

- Timer/Counter1 Control Register A – TCCR1A 

 
Gambar 2.5 Register TCCR1A  

Sumber :  Datasheet 

 Register TCCR1A merupakan register untuk seting Compare timer dan 

PWM. Register TCCR1A ditunjukkan dalam Tabel 2.6 dan tabel 2.7 : 

Tabel 2.6 Seting Mode Compare 1  

 
 

Tabel 2.7 Seting Mode PWM 

 
Sumber: ATMEGA8535 datasheet 

Register  Time/Counter Interupt ditunjukkan dalam Gambar 2.6 : 

- Timer/Counter Interupt Mask Register – TIMSK 

 
 Gambar 2.6 Register TCCR1A  

Sumber :  Datasheet 
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Bit 1 – TOEI0 Timer/Counter0 Overflow Interupt Enable  

Jika TOEI0 diset ( 1 ) dan I-bit pada register 1 diset ( 1 ), maka interupsi 

Overflow timer 0 akan diaktifkan 

Bit 0 – OCIE0 Timer/Counter0 Output Compare Match Interupt Enable  

Jika OCIE0 diset ( 1 ) dan I-bit pada register 1 diset ( 1 ), maka interupsi 

Compare Match timer 0 akan diaktifkan 

 

2.2 Mouisture Sensor 

Adalah sensor kelembaban yang dapat mendeteksi kelembaban dalam 

tanah, sensor ini sangat sederhana, tetapi ideal untuk memantau kelembaban 

tanah. Sensor ini terdiri dari probe untuk melewatkan arus melalui tanah, 

kemudian membaca resistansinya untuk mendapatkan nilai tingkat kelembaban. 

Semakin banyak air membuat tanah lebih mudah menghantarkan listrik (resistansi 

kecil), sedangkan tanah yang kering sangat sulit menghantarkan listrik (resistansi 

besar). Adapun bentuk fisiknya terdiri dari 2 buah elektroda tembanga yang 

menyatu bersama PCB dan terdapat rangkaian penguat pada boardnya 

sebagaimana ditunjukkan pada gambar 2.7: 

 
 

Gambar 2.7 Moisture sensor 
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2.3   Wifi Module ESP8266 

 

  ESP8266 adalah sebuah Module Wifi yang akhir-akhir ini semakin 

digemari para hardware developer. Selain karena harganya yang sangat 

terjangkau, module wifi serbaguna ini sudah bersifat SOC (system On Chip), 

sehingga kita bias langsung melakukan programming lngsung ke ESP8266 

tanpa memerlukan mikrokontroler tambahan. ESP8266 dikembangkan oleh 

pengembang asal negeri asal tiangkok yang bernama “Espressif”. Produk seri 

ESP8266 kini masih terus dalam tahap perkembangan  (current 

R&D:esp8266-32). ESP8266 sendiri sudah dilengkapi GPIO (General 

Purpase Input/Output), dengan adanya GPIO ini kita bias melakukan fungsi 

input atau output layaknya sebuah mikrokontroller. Kelebihan lain ESP8266 

adalah memiliki DEEP SLEEP MODE, sehingga pengguna daya akan relatif 

jauh  lebih efissien di bandingkan dengan modul wifi. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Gambar 2.8 Wifi Module ESP8266 
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Tabel 2.8 Data Sheet Pada Wifi Module ESP8266 

 

 

2.4.    Serial RTC (Real Time Clock) DS3231 

RTC merupakan alat yang digunakan untuk mengakses data waktu dan 

kalender. RTC yang digunakan adalah DS3231 yang merupakan pengganti dari 

serial RTC tipe DS1307 dan DS1302. RTC mampu mengakses informasi data 

waktu mulai dari detik, menit, jam, hari, tanggal, bulan dan tahun. Akhir tanggal 

pada setiap bulan akan disesuaikan secara otomatis dengan kurang dari 31 hari 

dan juga mampu mengoreksi tahun kabisat. Pada DS3231 Operasi jam bisa 

diformat dalam 24 jam atau 12 jam (AM/ PM). Untuk tatap muka dengan suatu 

mikroprosesor dapat disederhanakan dengan menggunakan sinkronisasi 

komunikasi serial I2C dengan kecepatan clock 400Khz. Hanya membutuhkan 2 

saluran untuk komunikasi dengan clock/RAM: SCL (serial clock), SDA (Serial 

I/O data), dan juga dilengkapi dengan keluaran SQW/Out yang dapat deprogram 
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untuk mengetahui perubaaan data waktu pada RTC dan pin RST. DS3231 

didesain untuk mengoperasi pada power yang sangat rendah dan mempertahankan 

data dan informasi waktu   1 microwatt. 

Adapun karakteristik dari RTC tipe DS3231 yaitu: 

– RTC menghitung detik, menit, jam, tanggal, bulan, hari setiap minggu 

dan tahun dengan benar sampai tahun 2100 

– Serial I2C untuk pin minimum proses komunikasi RTC 

– 2.0 – 5.5 Volt full operation 

– Mempunyai kemasan 16 pin SOICs 

– 3 simple wire interface ( I2C dan SQW/Out) 

– Square wave output yang dapat diprogram 

– Mempunyai sensor temperatur dengan akurasi ± 3o Celcius. 

Adapun konfigurasi pin dari RTC DS3231 ditunjukkan sebagaimana gambar 

2.9: 

 

 
Gambar 2.9. Bagian-bagian RTC DS3231 

     Sumber: DS3231 Datasheet 
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Sementara itu diagram blog dari RTC DS3231 ditunjukkan pada gambar 

2.10 : 

 
Gambar 2.10. Diagram blog DS3231 

Sumber: DS3231 Datasheet 

 Adapun penjelasan daari pin DS3231 ditunjukkan pada tabel 2.9: 
 
     Tabel 2.9. Penjelasan pin-pin pada RTC 

Pin Fungsi 

VCC1, VBAT 

sebagai power supply. Jika VCC2 > VCC1 (+0.2V) 
maka VCC2 menjadi power DS3231, begitu juga 
sebaliknya 

SCL untuk sinkronisasi data pada serial interface (clock) 

SDA pin data bidireksional (input/output) 

INT/SQWOUT Output interupsi dari RTC yang dapat deprogram 
sebagai pemberi informasi perubahan waktu 

32Khz Output gelombang kotak yang dapat diprogram 
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RST Pin Resetyang RTC 

Clock/ kalender memuat data dalam bentuk BCD dan memiliki 7  
register write/ read.  

AM-PM/12-24 7 bit register ditetapkan sebagai mode 12 atau 24 
jam. 

Write protect bit 
pada 7 bit pertama (bit 0……6) berlogika 0 sampai 

pada proses read, bit 7 harus berlogika 0 sebelum ada 
operasi penulisan untuk clock atau RAM 

Clock/ calendar Burst 
Mode 

bagian dari operasi burst mode, secara teratur dapat 
dibaca atau ditulis mulai dengan bit 0 pada alamat 0 

 Sumber: DS3231 Datasheet 

Pada command byte semua data input selalu dimulai dari LSB (bit 0), 

hal ini dapat dilihat pada tabel 2.10 : 

Tabel 2.10. Alamat Command Byte 

 
Sumber: DS3231 Datasheet 

Data transfer pada proses penulisan byte RTC DS3231 dapat dilihat pada 

tabel 2.11: 

Tabel 2.11. Data transfer byte  

 
Sumber: DS3231 Datasheet 

Sementara itu proses pembacaan byte RTC DS3231 dapat dilihat pada 

tabel 2.12: 

Tabel 2.12 Data read byte  

 
Sumber: DS3231 Datasheet 
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Adapun peta alamat pada command byte dan penjelasannya adalah : 

Tabel 2.13. Register Address 

 
Sumber: DS3231 Datasheet 

 Dalam perancangan ini RTC DS3231 digunakan sebagai timer untuk 

proses perhitungan daya. Dengan demikian, waktu yang digunakan dalam proses 

perhitungan akan menjadi lebih valid. 

 

2.5   Transistor 

Nama Transistor berasal dari kata Transfer dan Resistor dengan demikian 

Transistor merupakan komponen elektronika yang terbuat dari bahan yang tidak 

dapat menghantarkan arus listrik menjadi dapat menghantar arus listrik atau 

setengah menghantar (semikonduktor). Perlu diketahui komponen transistor 

adalah komponen aktif. Transistor sendiri diciptakan oleh tiga orang bangsa 

amerika yang bernama J.Berden, W.H Brattain dan W.Shockley pada tahun 1948. 

Sama halnya dengan komponen semikonduktor lainnya, transistor dibuat dari 

bahan indium, germanium dan silicon. 
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Transistor adalah alat semikonduktor yang dipakai sebagai penguat, 

sebagai sirkuit pemutus dan penyambung (switching), stabilisasi tegangan, 

modulasi sinyal atau sebagai fungsi lainnya. Transistor dapat berfungsi semacam 

kran listrik, dimana berdasarkan arus input atau tegangan inputnya, 

memungkinkan pengaliran listrik yang sangat akurat dari sirkuit sumber 

listriknya. 

 
Gambar 2.11 Transistor 

Transistor adalah komponen elektronika yang memiliki 3 sambungan, 

diantaranya yaitu Basis, Kolektor, dan Emitor. Transistor pada hakekatnya 

merupakan penggabungan dari dua buah diode yang dirangkai seri, 

penggabungan kaki-kaki dioda pada kutub yang sama dan hasil penggabungannya 

disebut kaki basis, sedangkan lainnya disebut kaki kolektor dan emitor. Ada 2 

jenis transistor yang terdapat dipasaran yaitu jenis NPN dan jenis PNP. Adapun 

symbol transistor ditunjukkan sebagaimana Gambar 2.12: 

 
Gambar 2.12 Simbol Transistor 

Sumber:www.wikipedia.com 

Fungsi dari transistor diantaranya sebagai penguat, pemotong (switching), 

stabilisasi tegangan, modulasi sinyal atau fungsi-fungsi lainnya. 
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Transistor bekerja seperti kran listrik dimana arus keluaran diatur oleh 

arus yang masuk pada kaki basis, dengan kata lain arus pada kolektor tidak akan 

mengalir jika pada basis tidak diberikan arus listrik yang cukup untuk memicunya 

(jika transistor digunakan sebagai saklar elektronik), masukan arus yang kecil 

pada basis menyebabkan perubahan arus yang besar pada kolektor (jika transistor 

digunakan sebagai penguat). 

Transistor adalah komponen yang sangat penting dalam dunia elektronik 

modern. Dalam rangkaian analog, transistor digunakan sebagai amplifier atau 

penguat, rangkaian analog melingkupi pengeras suara, sumber listrik stabil, dan 

penguat sinyal radio. Dalam rangkaian-rangkaian digital, transistor digunakan 

sebagai saklar berkecepatan tinggi. Beberapa transistor juga dapat dirangkai 

sedemikian rupa sehingga berfungsi sebagai gerbang logika, memori, dan 

komponen- komponen lainya. 

Sebuah transistor memiliki empat daerah operasi yang berbeda yaitu 

daerah aktif, daerah saturasi, daerah cutoff, dan daerah breakdown. Jika transistor 

digunakan sebagai penguat, transistor bekerja pada daerah aktif. Jika transistor 

digunakan pada rangkaian digital atau sebagai saklar elektronik, transistor 

biasanya beroprasi pada daerah saturasi atau jenuh dan cutoff. Daerah breakdown 

biasanya dihindari karena resiko transistor lebih mudah rusak. Gambar daerah 

transistor dintjukkan sebagaimana Gambar 2.13: 

 
                          Transistor NPN                Transistor PNP 

Gambar 2.13. Tiga Daerah Transistor 
Sumber:www.wikipedia.com 

Jika digambarkan beberapa kurva untuk IB yang berbeda-beda pada grafik 

yang sama, maka akan didapatkan kurva kolektor seperti Gambar 2.12. Misalkan 

kita gunakan βdc kira-kira 100, maka arus kolektor kira-kira 100 kali lebih besar 

daripada arus basis, untuk setiap titik pada daerah aktif. Kurva ini sering kali 

disebut dengan kurva kolektor static karena yang digambarkan arus dan tegangan 

DC sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.14: 
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Gambar 2.14. Kurva Karakteristik Transistor 
 

Perhatikan dasar dari kurva, dimana arus basis nol. Disini ada arus 

kolektor kecil karena adanya arus bocor dari diode kolektor. Untuk transistor arus 

bocor ini biasanya cukup kecil sehingga dapat diabaikan pada sebagian besar 

aplikasi. Sebagai contoh 2N3904 mempunyai arus bocor hanya 50nA, yang mana 

sedemikian rupa kecilnya sehingga tidak akan dapat dilihat pada kurva bagian 

bawah. 

Juga diperhatikan tegangan breakdown, tegangan tersebut menjadi lebih 

kecil pada arus yang besar. Ini berarti bahwa tegangan compliance  dari transistor 

berkurang untuk arus yang lebih besar. Semuanya dibutuhkan untuk mencegah 

breakdown pada segala keadaan. Ini menjamin bahwa transistor akan bekerja 

pada daerah aktif. Sebagai pedoman, kurva transistor menunjukkan banyak 

perbedaan antara transistor yang satu dengan yang lainnya dari sejumlah jenis 

yang sama. 

 

2.5.1.  Garis Beban DC 

Garis beban dapat digambarkan pada kurva kolektor untuk memberikan 

gambaran bagaimana transistor pada daerah mana beroprasi. Pendekatannya sama 

dengan yang digunakan pada diode. Rangkaian bias transistor ditunjukkan 

sebagaimana Gambar 2.15: 
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Gambar 2.15. Rangkaian Bias Basis 

 

Tegangan sumber Vcc membias balik diode kolektor melalui Rc. 

Tegangan pada tahanan ini adalah Vcc – Vce karena itu, arus yang melaluinya 

sama dengan : 

 𝐼𝑐 =
Vcc−Vce

Rc
                                                     

Adapun kurva dari garis beban DC   ditunjukkan sebagaimana Gambar 

2.16: 

 
Gambar 2.16. Garis Beban DC 

Garis beban DC memberitahukan secara sepintas daerah tegangan Vce 

yang aktif dari sebuah transistor. Pada Gambar 2.10, transistor bekerja sebagai 

suatu sumber arus sepanjang garis beban DC, kecuali saturasi atau cut off dimana 

transistor bekerja sebagai sumber arus. Untuk sebuah transistor penguat, titik 

kerja yang baik adalah pada posisi tengah yaitu posisi Q. Diposisi ini antara 

positive dan negative sinyal AC mempunyai penguatan yang sama, sehingga tidak 

terpotong salah satu. 
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Titik sumbat (cut off) adalah titik dimana garis beban memotong korva Ib 

= 0. Pada titik ini, arus basis nol dan arus kolektor sangat kecil, sebagian dapat 

diabaikan. Pada titik sumbat, diode emitor tidak lagi dibias maju, dan transistor 

kehilangan keja normalnya. Pada posisi ini, transistor dalam keadaan open atau 

terbuka. 

Digunakan pendekatan, bahkan tegangan emitor-kolektor sama dengan 

ujung bahwa garis beban: 

     Vce (cut off) = Vcc 

Saturasi adalah perpotongan dari garis beban dan kurva Ib = Ib(sat). Pada 

titik ini, arus basis sama dengan Ib(sat) dan arus kolektor adalah maksimum. Pada 

saturasi, diode kolektor tidak lagi di bias balik, dan transistor kehilangan kerja 

normalnya. 

Digunakan suatu pendekatan, arus kolektor pada suatu saturasi sama 

dengan ujung atas dari garis beban. 

𝐼𝑐(sat) =
𝑉𝑐𝑐

𝑅𝑐
                                                                              

Pada Gambar 2.16, Ib(sat) menggambarkan jumlah dari arus basis yang 

baru saja menyebabkan terjadinya saturasi. Jika arusn basis lebih kecil daripada 

Ib(sat), transistor bekerja pada daerah aktif, terletak disuatu tempat sepanjang 

garis beban DC. Sebaliknya, jika arus basis lebih besar daripada Ib(sat), arus 

kolektor kira-kira sama dengan Vcc/Rc, merupakan nilai maksimum yang 

mungkin secara grafis, perpotongan garis beban dengan setiap titk arus basis yang 

lebih besar daripada Ib(sat) menghasilkan titik saturasi. 

Sebuah rangakaian bias basis , dari rangkaian tersebut diperoleh ketentuan 

: 

 

    VBB - VBE 

 

𝐼𝐵 =
𝑉𝐵𝐵−𝑉𝐵𝐸

𝑅𝐵
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2.6   Relay 

Relay adalah saklar yang di operasikan secara elektrik. Relay di pakai 

ketika sinyal berdaya rendah digunakan untuk mengontrol sebuah rangkain 

(isolasi elektrik penuh terjadi antara rangkain pengontrol dan rangkaian yang di 

kontrol) atau ketika beberapa sirkuit harus di control oleh satu sinyal. Relay yang 

mulanya digunakan pada sirkuit telegram jarak jauh , mengulangi sinyal yang 

datang dari suatu sirkuit dan mentransmisikan kembali sinyal tersebut ke serkuit 

yang lain. Relay di gunakan secara luas dalam swicching telepon dan juga pada 

computer mula-mula untuk melakukan operasi logis. 

Sebuah relay elektromagnetik sederhana terdiri dari kumparan kawat yang 

membungkus sebuah inti besi, sebuah kuk besi untuk menahan alur flux 

magnetic,sebuah angker (jangkar) besi yang dapat bergerak dan satu set atau lebih 

kontak.angker tergantung pada kuk dan terhubung secara mekanik dengan kontak 

yang bergerak. Angker di tahan oleh pegas, sehingga ketika relay di putus ada 

celah udara dalam rangkaian magnetic. 

Ketika arus listrik dilewatkan melalui kumparan maka akan di hasilkan 

medan elektromagnetik yang mengaktifkan angker, dan akibat dari bergeraknya 

kontak yang bergerak membuat terjadinya penyambungan atau pemutusan 

(bergntung pada kontruksi) dengan kontak yang diam. Ketika arus ke koil 

diputuskan, angker dikembalikan  dengan paksa diposisi awal, biasanya hal ini 

dilakukan oleh pegas, tetapi gaya grafitasi juga sering di gunakan, umumnya pada 

starter motor industry, pada umumnya relay di produksi agar beroperasi dengan 

cepat. Pada aplikasi bertegangan rendah hal ni bertujuan untuk mengurangi 

kebisingan sedangkan pada aplikasi bertegangan tinggi untuk mengurangi 

terjadinya percikan api. 
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Gambar 2.17  1.Kumparan tidak diberi arus  2. Kumparan diberi arus 
Sumber : (Simanjuntak, 2013) 

2.7 Pompa Air 

  Pompa merupakan alat yang digunakan untuk memindahkan suatu cairan 

dari suatu tempat ke tempat lain dengan cara menaikkan tekanan cairan tersebut. 

Kenaikan tekanan cairan tersebut digunakan untuk mengatasi hambatan-hambatan 

pengaliran. Hambatan-hambatan pengaliran itu dapat berupa perbedaan tekanan, 

perbedaan ketinggian atau hambatan gesek. Klarifikasi pompa secara umum dapat 

di klarifikasikan menjadi dua bagian yaitu pompa kerja positif dan pompa kerja 

dinamis. 

1. Pompa pemindah positif 

Pompa jenis ini merupakan pompa dengan ruangan kerja yang secara 

periodic berubah dari besar ke kecil atau sebaliknya, selama pompa bekerja. 

Energy yang diberikan kepada cairan adalah energy potensial, sehingga cairan 

berpidah volume per volume. 

2. Pompa kerja dinamis 

Pompa jenis ini adalah suatu pompa dengan volume ruang yang tidak 

berubah pada saat pompa bekerja. Energy yang di berikan pada cairan adalah 

energy kecepatan, sehingga cairan berpindah karena adanya perahan energy 

percepatan yang kemudian dirubah menjadi energy dinamis di dalam rumah 

pompa itu sendiri. 
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2.8 Water Sprinkler 

 Water sprinkler merupakan alat penyemprot air yang dapat memancarkan 

air sampai sejauh radius 100 meter atau diameter 200 meter. Secara umum alat ini 

mirip dengan water canon yang di pakai polisi untuk membubarkan demo atau 

yang digunakan oleh pasukan pemadam kebakaran. Perbedaannya adalah pada 

water sprinkler ada tambahan peralatan yang berfungsi untuk mengatur agar 

supaya air yang jatuh ke tanah didalam areal radius pancarannya uniform/seragam 

sehingga kondisinya mirip hujan, sedangkan pada water canon yang di utamakan 

adalah jangkauannya. Pada waktu beroperasi, posisi water sprinkler ini di pindah-

pindahkan sedemikan rupa sehingga seluruh areal yang dilayani dapat menerima 

air. 

 Keuntungan yang di dapat dari penggunaan water sprinkler adalah 

 Dapat digunakan pada lahan dengan kondisi topografi yang tidak teratur 

atau bergelembung dan berbukit- bukit. 

 Dapat diterapkan pada tekstur tanah pasiran yang bersifat porous. 

 Cara pengoperasian penyiraman dapat dilakukan secara bergiliran, 

sehingga water sprinkler yang di gunakan jumlahnya tidak perlu banyak. 

 Dapat mengatur suhu lingkungan di sekitarnya. 

 Air dapat di campuri dengan pupuk organik. 

 Tidak perlu saluran pemunagan kerena air akan meresap ke dalam tanah. 

 

 

 

 

Gambar 2.18 water Springkler 



27 
 

2.9 Tanah 

 Tanah merupakan salah satu media yang digunakan untuk media hidup 

dari berbagai macam tumbuhan. Tanaman memerlukan air untuk dapat tumbuh 

secara optimal. Untuk itulah kondisi kelembaban tanah harus dijaga pada suatu 

keadaan tertentu yang sesuai dengan kebutuhan tanaman. Kelembaban tanah 

sering menjadi faktor penentu dari keberhasilan tumbuhnya tanaman di samping 

faktor lain seperti kandungan mineral tanah. Disisi lain, keterbatasan indera 

manusia menyebakan kondisi kadar air tanah untuk dapat di ketahui secara tepat. 

 Kekurangan kadar air atau kelebihan kadar air dapat mengakibatkan 

tanaman tidak dapat tumbuh dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan suatu 

sistem yang bekerja secara otomatis dan cerdas untuk melakukan penyiraman 

tanaman. Sistem ini menjaga kadar air pada tanah yang sesuai dengan kebutuhan 

tanaman. 

 

 


