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BAB II 

DASAR TEORI 

 

2.1. Hidroponik 

2.1.1 Sejarah Hidroponik 

Pada mulanya, kegiatan membudidayakan tanaman yang daratan tanpa 

tanah ditulis pada buku Sylva Sylvarum oleh Francis Bacon dibuat pada tahun 

1627, dicetak setahun setelah kematiannya. Teknik budidaya pada air menjadi 

penelitian yang populer setelah itu. Pada tahun 1699, John Woodward 

menerbitkan percobaan budidaya air dengan spearmint. John menemukan bahwa 

tanaman dalam sumber-sumber air yang kurang murni tumbuh lebih baik dari 

tanaman dengan air murni. 

Pada tahun 1842 telah disusun daftar sembilan elemen diyakini penting 

untuk pertumbuhan tanaman, dan penemuan dari ahli botani Jerman Julius von 

Sachs dan Wilhelm Knop, pada tahun-tahun 1859-1865, memicu pengembangan 

teknik budidaya tanpa tanah.
[1]

 Pertumbuhan tanaman darat tanpa tanah dengan 

larutan yang menekankan pada pemenuhan kebutuhan nutrisi mineral bagi 

tanaman. Dengan cepat menjadi standar penelitian dan teknik pembelajaran, dan 

masih banyak digunakan saat ini. Sekarang, Solution culture dianggap sebagai 

jenis hidroponik tanpa media tanam inert, yang merupakan media tanam yang 

tidak menyediakan unsur hara. 

Pada tahun 1929, William Frederick Gericke dari Universitas California di 

Berkeley mulai mempromosikan secara terbuka tentang Solution culture yang 

digunakan untuk menghasilkan tanaman pertanian. Pada mulanya dia 

menyebutnya dengan istilah aquaculture (atau di Indonesia disebut budidaya 

perairan), namun kemudian mengetahui aquaculture telah diterapkan pada 

budidaya hewan air. Gericke menciptakan sensasi dengan menumbuhkan tomat 

yang menjalar setinggi duapuluh lima kaki, di halaman belakang rumahnya 

dengan larutan nutrien mineral selain tanah. Berdasarkan analogi dengan sebutan 

Yunani kuno pada budi daya perairan, ilmu budidaya bumi, Gericke menciptakan 

istilah hidroponik pada tahun 1937 (meskipun ia menegaskan bahwa istilah ini 
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disarankan oleh WA Setchell, dari University of California) untuk budidaya 

tanaman pada air. 

 

2.1.2 Nutrient Film Technique (NFT) 

Sejak tahun 1973, AJ.Cooper dari Nutrient Film Technology Ltd., Ariel 

works, Leicester, England mengembangkan teknik hidroponik dengan tetap 

memakai air sebagai medium tanam, tetapi jauh berbeda dengan cara yang 

dilakukan oleh Gericke. Ariel works, Leicester, England beranggapan bahwa cara 

Gericke dan Robbins itu kurang menjamin persediaan oksigen bagi akar tanaman. 

Sebab, akar ini tersekap sepenuhnya dalam medium pasir atau kerikil di atas 

cairan makanan. Karena itu, Ariel works, Leicester, England memakai air yang 

diedarkan ke tanaman secara dangkal, supaya bagian atas dari akar masih berada 

diudara, dan mendapat oksigen yang cukup. 

Ariel works, Leicester, England berpendapat bahwa walaupun banyak para 

pekebun memakai istilah hidroponik, namun kenyataannya mereka tidak 

memenuhi persyaratan istilah hydro dari hidroponik lagi. Kebanyakan tidak 

memakai air lagi, tetapi bahan lain seperti medium tanah. Walaupun begitu, istilah 

hidroponik tetap saja dipakai bagi kegiatan bercocok tanam yang tidak memakai 

air sebagai media tanam. Karena itu, Cooper lalu tidak memakai istilah 

hydroponics lagi, supaya teknik yang dikembangkannya tidak dikacaukan dengan 

teknik bercocok tanam tanpa tanah yang salah itu. Ia mamakai istilah Nutrient 

Film Technique (NFT). 

Pada cara ini, tanaman dipelihara dalam selokan panjang yang sempit, 

terbuat dari plat logam tipis tahan karat, yang mudah dibentuk. Plat logam ini 

seperti lembaran sel tipis tahan karat, yang mudah dibentuk. Karena akar tanaman 

biasanya bercampur-baur, maka deretan tanaman itupun berdiri kokoh seperti 

tanaman yang menancap ditanah. 
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Gambar 2.1 Nutrient Film Technique (NFT) 

Jika tanaman dalam saluran ini dialiri air yang mengandung unsur makanan 

secara dangkal maka disekitar akarnya terbentuk film (lapisan tipis) larutan 

mineral sebagai makanan tanaman tersebut. Inilah sebabnya, mengapa teknik ini 

kemudian disebut Nutrient Film Technique (NFT). 

 

2.1.3 Nutrisi Tanaman Hidroponik 

Unsur nutrisi (makanan) yang diperlukan oleh tanaman bermacam-macam. 

Beberapa diantaranya mungkin sudah ada dalam air penyiram, tetapi beberapa 

unsur tertentu harus selalu kita berikan secara berkala, karena unsur itu tidak 

terkandung dalam air penyiram biasa. Unsur tersebut diantaranya: Nitrogen, 

Phospor, Kalium, Kalsium, Magnesium, Belerang, Besi, Mangan, Seng, Bor, 

Tembaga, dan Molybden. Unsur tersebut bukan hanya harus dibubuhkan secara 

berkala begitu saja, tetapi juga dipertahankan kepekatannya yang tepat, sesuai 

kebutuhan. 

Diperlukan 2 macam larutan pekatan (pekatan A dan pekatan B), karena 

larutan besi yang akan dipakai segera mengendap jika dicampur langsung dengan 

bahan kimia yang lain. Besi harus dilarutkan dahulu dalam Kalsium Nitrat, baru 

kemudian dapat dicampur dengan larutan bahan lain tanpa menimbulkan endapan. 

Berikut merupakan konsentrasi unsur hara yang dibutuhkan pada tanaman 

Hidroponik: 

Tabel 2.1 Konsentrasi unsur dalam larutan ramuan hara Hidroponik. 
Unsur Hara Simbol Konsentrasi (ppm) 

 Makro: 

Nitrogen 

Phosphorus 

Kalium 

Calcium 

Magnesium 

Sulfur 

 

 Mikro: 

Ferrum 

Manganese 

Cuprum 

Zincum 

Boron 

Molybdenum 

 

N 

P 

K 

Ca 

Mg 

S 

 

 

Fe 

Mn 

Cu 

Zn 

B 

Mo 

 

70-250 

15-80 

150-400 

70-200 

15-80 

20-200 

 

 

0,8-6,0 

0,5-2,0 

0,05-0,30 

0,1-0,5 

0,1-0,6 

0,05-0,15 
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Sumber: Meramu Pupuk Hidroponik, Ir.Yos Sutiyoso 

Jika kekurangan nutrisi, tanaman juga dapat menunjukkan gejala penyakit. 

Penyebabnya terkadang dapat berupa pemberian makanan yang berlebihan 

kepekatannya. Pemberian nutrisi yang terlalu pekat juga dapat menyebabkan 

tanaman langsung mati. Berikut merupakan daftar gejala yang dapat 

mempengaruhi tumbuhnya tanaman dan cara mengatasinya: 

Tabel 2.2 Gejala yang dapat mempengaruhi tumbuhnya tanaman, dan 

penyebabnya (Berdasarkan Hessayon dan Nicholls) 
NO. Gejala yang tampak Penyebab Penyakit 

1. Daun tanaman layu. Nikotin berasal dari asap rokok. 

2. Daun layu dan ditambah dengan pengeringan 

dan warna coklat. 

Kekurangan air penyiraman. 

3. Daun layu dan ditambah gejala warna coklat, 

tidak kering. 

Terlalu banyak air penyiraman. 

4. Pertumbuhan yang lamban. 

Daun pucat, tidak hijau berseri-seri lagi 

warnanya. Dalam keadaan parah, daun mulai 

berubah hijau muda atau kuning. Daun paling 

bawah yang terlebih dahulu menderita. 

 

 

Kekurangan Nitrogen. 

5. Warna daun berubah lebih tua, tetapi tidak 

merata. Ada bercak yang tidak hijau dimana-

mana. Daun juga dapat berubah menjadi abu-

abu. Akar tidak tumbuh sempurna. 

 

Kekurangan Fosfor. 

6. Daun paling bawah berubah warna menjadi 

coklat dengan bercak-bercak lebih gelap. 

Dalam keadaan parah, warna daun lebih 

kuning, mengeriting dan kering. 

 

Kekurangan Kalium. 

7. Daun tumbuh tidak normal. Kerdil, kering dan 

gelap. 

Pertumbuhan tanaman keseluruhan terhambat. 

Akar tidak sempurna. 

 

Kekurangan Kalsium 

8. Daun kuning dan berbercak-bercak coklat atau 

putih, sedang urat-urat daun tetap hijau. 

Kekurangan Magnesium 

9. Daun kuning dan tinggal uratnya sajayang 

masih hijau, ditambah keriput ujungnya. 

Kekurangan Besi 

10. Tunas tidak mau tumbuh. 

Daun berbercak-bercak. 

Kekurangan Mangan 

11. Urat daun menjadi kuning. Bagian daun yang 

terdekat dengan  cabang gelap sekali. 

Kekurangan Belerang 

12. Daun kering, Ujungnya coklat. Kekurangan Borium. 

13. Pertumbuhan Berhenti. Kekurangan Seng. 

14. Daun Cepat coklat, kering dan gugur. Larutan makanan terlalu pekat 

15. Batang dan daun tumbuh lamban, meskipun 

nutrisi sudah tercukupi. 

Akar tanaman berdesak-desakan terlalu rapat. 

Wadah pot ( pot bagian luar ) 

terlalu kecil. 

Sumber : Meramu pupuk Hidroponik, (Ir.Yos Sutiyoso) 
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 Mengukur Suhu: 0-60 ℃ 

 Akurasi: ± 0.1pH (25 ℃) 

 Response Time: ≤ 1min 

 pH Sensor dengan BNC Connector 

 PH 2.0 Interface (3 kaki patch) 

 Gain Penyesuaian Potensiometer 

 Indikator Daya LED 

 

Berikut merupakan tegangan keluaran dari PH dan nilai PH 
Tabel 2.3 Tegangan keluaran dan nilai PH. 

VOLTAGE (mV) PH VALUE VOLTAGE (mV) PH VALUE 

414.12 0.00 -414.12 14.00 

354.96 1.00 -354.96 13.00 

295.80 2.00 -295.80 12.00 

236.64 3.00 -236.64 11.00 

177.48 4.00 -177.48 10.00 

118.32 5.00 -118.32 9.00 

59.16 6.00 -59.16 8.00 

0.00 7.00 0.00 7.00 

Sumber: www.dfrobot.com/wiki/index.php/PH_meter(SKU:_SEN0161) 

Pada prinsipnya pengukuran suatu pH adalah didasarkan pada potensial 

elektro kimia yang terjadi antara larutan yang terdapat di dalam elektroda gelas 

yang telah diketahui dengan larutan yang terdapat di luar elektroda gelas yang 

tidak diketahui. Hal ini dikarenakan lapisan tipis dari gelembung kaca akan 

berinteraksi dengan ion hidrogen yang ukurannya relatif kecil dan aktif. Elektroda 

gelas tersebut akan mengukur potensial elektrokimia dari ion hidrogen atau 

diistilahkan dengan potential of hidrogen. 

Untuk melengkapi sirkuit elektrik dibutuhkan suatu elektroda pembanding. 

Sebagai catatan, alat tersebut tidak mengukur arus tetapi hanya mengukur 

tegangan. Skema elektrode pH meter akan mengukur potensial listrik antara 

Merkuri Klorid (HgCl) pada elektroda pembanding dan potassium chloride (KCl) 

yang merupakan larutan di dalam gelas elektroda serta petensial antara larutan dan 

elektroda perak. Tetapi potensial antara sampel yang tidak diketahui dengan 

elektroda gelas dapat berubah tergantung sampelnya. Oleh karena itu, perlu 

dilakukan kalibrasi dengan menggunakan larutan yang equivalent yang lainnya 

untuk menetapkan nilai pH. Elektroda pembanding calomel terdiri dari tabung 

http://www.dfrobot.com/wiki/index.php/PH_meter(SKU:_SEN0161)
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gelas yang berisi potassium kloride (KCl) yang merupakan elektrolit yang 

berinteraksi dengan HgCl diujung larutan KCl. Tabung gelas ini mudah pecah 

sehingga untuk menghubungkannya digunakan keramik berpori atau 

bahan sejenisnya. Elektroda semacam ini tidak mudah terkontaminasi oleh logam 

dan unsure natrium. 

Pemeliharaan pH meter harus dirawat secara berkala untuk menjaga umur 

pakai dari alat tersebut. 

Pemeliharaannya meliputi :                       

 Penggantian bateray dilakukan jika pada layer muncul tulisan low battery 

 Pembersihan elektroda bisa dilakukan berkala setiap minimal 1 minggu 

sekali. Pembersihannya menggunakan larutan HCl 0.1 N (encer) 

dengan cara direndam selama 30 menit kemudian dibersihkan dengan air. 

 Ketika tidak dipakai, elektroda utama bagian gelembung gelasnya harus 

selalu berada pada keadaan lembab. Oleh karena itu, 

penyimpanan elektroda disarankan selalu direndam dengan menggunakan 

air DA. Penyimpanan pada posisi keringakan menyebabkan membran 

gelas yang terdapat pada gelembung elektroda akan mudah rusak 

dan pembacaannya tidak akurat. 

 Ketika disimpan, pH meter tidak boleh berada pada suhu ruangan 

yang panas karena akan menyebabkan sensor suhu pada alat cepat rusak. 

Faktor yang mempengaruhi pH meter 

 Suhu 

 Kebersihan pH meter 

 Ketelitian 

 Kelembaban 

 

2.3 Electrical Conductivity (EC) 

Electrical Conductivity (EC) didefinisikan sebagai kemampuan 

menghantarkan listrik, dalam hal ini yang menghantarkan adalah larutan. Larutan 

yang dapat menghantarkan listrik disebut larutan electrolyte. Dalam air, ionlah 
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yang menghantarkan listrik dari satu ke lainnya. Berarti semakin besar dan 

conductivitynya lebih besar. 

Sebuah sistem conductivity meter tersusun atas dua elektrode, yang 

dirangkaikan dengan sumber tegangan serta sebuah ampere meter. Elektrode-

elektrode tersebut diatur sehingga memiliki jarak tertentu antara keduanya 

(biasanya 1 cm). Pada saat pengukuran, kedua elektrode ini dicelupkan ke dalam 

sampel larutan dan diberi tegangan dengan besar tertentu. Nilai arus listrik yang 

dibaca oleh ampere meter, digunakan lebih lanjut untuk menghitung nilai 

konduktivitas listrik larutan. 

EC merupakan kebalikan dari resistivity. Satuan dari EC adalah Siemens/cm 

atau yang lebih sering dipakai mS/cm atau µs/cm. Dalam larutan electrolyte 

terdapat ion positif, yang mempunyai muatan listrik positif dan ion negatif, yang 

mempunyai muatan listrik negatif. Apabila dalam larutan tersebut dimasukkan 

dua elektrode yang diletakkan saling berlawanan dan kemudian diberi tegangan, 

maka ion-ion dalam larutan tersebut akan bergerak menuju elektrode yang 

bermuatan kebalikann dari muatan ion tersebut. 

Maka persamaan conductivitynya adalah: 

             (  )  
 

          
  
       ( )

     ( )
 

Lenght adalah jarak antara elektrode dan area adalah luas elektrode. 

Karena jarak dan luasnya selalu tetap, maka lenght/area disebut juga sebagai cell 

constant (K). 

Persamaan dari EC dapat juga menjadi: 

   
 

 
  
       ( )

     ( )
 

Karena E yang berasal dari sumber tegangan tetap konstan, maka nilai EC 

dapat dicari dengan cara mengukur besar arus (I). 

Dalam kenyataannya ion-ion tidak bergerak lurus, tetapi beberapa ion berputar 

sehingga cell constan tidak dapat diukur dengan mistar. Maka untuk menentukan 

cell constan digunakan larutan standart yang sudah diketahui conductivitynya. 

Yang paling banyak dipakai sebagai larutan standart adalah larutan KCl. Tabel 

dari larutan KCl adalah sebagai berikut:  
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Tabel 2.4 tabel larutan KCL 
 Conductivity (mS/cm)  Grams of KCL/liter of solution 

111,34 74,2460 

12,86 7,4365 

1,409 0,7440 

0,147 0,0744 

Sumber: www.dfrobot.com/wiki/index.php/Analog_EC_Meter_SKU:DFR0300 

Dari larutan standart tersebut, maka ditentukan cell constant-nya dengan 

menggunakan persamaan: Cell constant (K) = Resistansi (R) x Conductivity 

 

2.4. ARDUINO  

Arduino Mega 2560 adalah merupakan board mikrokontroler berbasis 

ATMega2560. Modul ini memiliki 54 digital input/output di mana 14 digunakan 

untuk PWM output dan 16 digunakan sebagai analog input, 4 untuk UART, 16 

MHz osilator kristal, koneksi USB, power jack, ICSP header, dan tombol reset. 

Modul ini memiliki beberapa piranti yang dibutuhkan untuk memrogram 

mikrokontroler seperti kabel USB dan sumber daya melalui adaptor ataupun 

battery. Adapun spesifikasi pada ardino MEGA2560 adalah sebagai berikut: 

Spesifikasi Teknik: 

 Microcontroller    : ATmega2560 

 Operating Voltage    : 5V 

 Input Voltage (recommended)  : 7-12V 

 Input Voltage (limits)    : 6-20V 

 Digital I/O Pins    : 54 (of which 14 provide PWM 

output) 

 Analog Input Pins    : 16 

 DC Current per I/O Pin   : 40 mA 

 DC Current for 3.3V Pin   : 50 mA 

 Flash Memory    : 256 KB of which 8 KB used by 

bootloader 

 SRAM      : 8 KB 

 EEPROM     : 4 KB 

 Clock Speed     : 16 MHz 
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Adapun bentuk fisik dari modul Arduino MEGA 2560 ditunjukkan pada 

gambar berikut: 

 
Gambar 2.3 Board Arduino MEGA 2560 

 Board Arduino mega 2560 menggnakan mikrokontroller Atmega2560 

sebagai basis processornya dengan kofigurasi pin yang dipetakan sebagaimana 

tabel dan gambar berikut: 

 
Gambar 2.4 Kofigurasi pin ATMEGA2560 pada Arduino mega2560 
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Tabel 2.5 Pemetaan Pin ATmega2560 

Nomor Pin Nama Pin Peta Nama Pin 

1 PG5 (OC0B) Digital pin 4 (PWM) 

2 PE0 (RXD0/PCINT8) Digital pin 0 (RX0) 

3 PE1 (TXD0) Digital pin 1 (TX0) 

4 PE2 (XCK0/AIN0)  

5 PE3 (OC3A/AIN1) Digital pin 5 (PWM) 

6 PE4 (OC3B/INT4) Digital pin 2 (PWM) 

7 PE5 (OC3C/INT5) Digital pin 3 (PWM) 

8 PE6 (T3/INT6)  

9 PE7 (CLKO/ICP3/INT7)  

10 VCC VCC 

11 GND GND 

12 PH0 (RXD2) Digital pin 17 (RX2) 

13 PH1 (TXD2) Digital pin 16 (TX2) 

14 PH2 (XCK2)  

15 PH3 (OC4A) Digital pin 6 (PWM) 

16 PH4 (OC4B) Digital pin 7 (PWM) 

17 PH5 (OC4C) Digital pin 8 (PWM) 

18 PH6 (OC2B) Digital pin 9 (PWM) 

19 PB0 (SS/PCINT0) Digital pin 53 (SS) 

20 PB1 (SCK/PCINT1) Digital pin 52 (SCK) 

21 PB2 (MOSI/PCINT2) Digital pin 51 (MOSI) 

22 PB3 (MISO/PCINT3) Digital pin 50 (MISO) 

23 PB4 (OC2A/PCINT4) Digital pin 10 (PWM) 

24 PB5 (OC1A/PCINT5) Digital pin 11 (PWM) 

25 PB6 (OC1B/PCINT6) Digital pin 12 (PWM) 

26 PB7 (OC0A/OC1C/PCINT7) Digital pin 13 (PWM) 

27 PH7 (T4 )  

28 PG3 (TOSC2)  

29 PG4 (TOSC1)  

30 RESET RESET 

31 VCC VCC 

32 GND GND 

33 XTAL2 XTAL2 

34 XTAL1 XTAL1 

35 PL0 (ICP4) Digital pin 49 

36 PL1 (ICP5) Digital pin 48 

37 PL2 (T5 ) Digital pin 47 

38 PL3 (OC5A) Digital pin 46 (PWM) 

39 PL4 (OC5B) Digital pin 45 (PWM) 

40 PL5 (OC5C) Digital pin 44 (PWM) 

41 PL6 Digital pin 43 

42 PL7 Digital pin 42 

43 PD0 (SCL/INT0) Digital pin 21 (SCL) 

44 PD1 (SDA/INT1) Digital pin 20 (SDA) 

45 PD2 (RXDI/INT2) Digital pin 19 (RX1) 

46 PD3 (TXD1/INT3) Digital pin 18 (TX1) 

47 PD4 (ICP1)  

48 PD5 (XCK1)  

49 PD6 (T1)  
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50 PD7 (T0) Digital pin 38 

51 PG0 (WR) Digital pin 41 

52 PG1 (RD) Digital pin 40 

53 PC0 (A8) Digital pin 37 

54 PC1 (A9) Digital pin 36 

55 PC2 (A10) Digital pin 35 

56 PC3 (A11) Digital pin 34 

57 PC4 (A12) Digital pin 33 

58 PC5 (A13) Digital pin 32 

59 PC6 (A14) Digital pin 31 

60 PC7 (A15) Digital pin 30 

61 VCC VCC 

62 GND GND 

63 PJ0 (RXD3/PCINT9) Digital pin 15 (RX3) 

64 PJ1 (TXD3/PCINT10) Digital pin 14 (TX3) 

65 PJ2 (XCK3/PCINT11)  

66 PJ3 (PCINT12)  

67 PJ4 (PCINT13)  

68 PJ5 (PCINT14)  

69 PJ6 (PCINT 15)  

70 PG2 (ALE) Digital pin 39 

71 PA7 (AD7) Digital pin 29 

72 PA6 (AD6) Digital pin 28 

73 PA5 (AD5) Digital pin 27 

74 PA4 (AD4) Digital pin 26 

75 PA3 (AD3) Digital pin 25 

76 PA2 (AD2) Digital pin 24 

77 PA1 (AD1) Digital pin 23 

78 PA0 (AD0) Digital pin 22 

79 PJ7  

80 VCC VCC 

81 GND GND 

82 PK7 (ADC15/PCINT23) Analog pin 15 

83 PK6 (ADC14/PCINT22) Analog pin 14 

84 PK5 (ADC13/PCINT21) Analog pin 13 

85 PK4 (ADC12/PCINT20) Analog pin 12 

86 PK3 (ADC11/PCINT19) Analog pin 11 

87 PK2 (ADC10/PCINT18) Analog pin 10 

88 PK1 (ADC9/PCINT17) Analog pin 9 

89 PK0 (ADC8/PCINT16) Analog pin 8 

90 PF7 (ADC7) Analog pin 7 

91 PF6 (ADC6) Analog pin 6 

92 PF5 (ADC5/TMS) Analog pin 5 

93 PF4 (ADC4/TMK) Analog pin 4 

94 PF3 (ADC3) Analog pin 3 

95 PF2 (ADC2) Analog pin 2 

96 PF1 (ADC1) Analog pin 1 

97 PF0 (ADC0) Analog pin 0 

98 AREF Analog Reference 

99 GND GND 

100 AVCC VCC 
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 Adapun Penjelasan spsifik pada pin arduino mega2560 ditunjukkan 

sebagaimana berikut: 

A. Power 

Arduino dapat diberikan power melaluli koneksi USB atau power supply. 

Powernya diselek secara otomatis. Power supply dapat menggunakan adaptor DC 

atau baterai.Adaptor dapat dikoneksikan dengan mencolok jack adaptor pada 

koneksi port input supply. Board arduino dapat dioperasikan menggunakan supply 

dari luar sebesar 6-20 volt. Jika supply kurang dari 7V, kadangkala pin 5V akan 

menyuplai kurang dari 5 volt dan board bias menjadi tidak stabil. Jika 

menggunakan lebih dari 12V, tegangan di regulator bias menjadi sangat panas 

dan menyebabkan kerusakan pada board. Rekomendasikan tegangan ada pada 7 

sampai 12 volt. Adapun penjelasan pada pin power adalah sebagai berikut: 

a. Vin 

Tegangan input ke board arduino ketika menggunakan tegangan dari 

luar (seperti yang disebutkan 5 volt dari koneksi USB atau tegangan 

yang diregulasikan). Pengguna dapat memberikan tegangan melalui pin 

ini, atau jika tegangan suplai menggunakan power jack, aksesnya 

menggunakan pin ini. 

b. 5V 

Regulasi power supply digunakan untuk power mikrokontroller dan 

komponen lainnya pada board. 5V dapat melalui Vin menggunakan 

regulator pada board, atau supply oleh USB atau supply regulasi 5V 

lainnya. 

c. 3V3. 

Suplai 3.3 volt didapat oleh FTDI chip yang ada di board. Arus 

maximumnya adalah 50mA. 

d. Pin Ground 

Berfungsi sebagai jalur ground pada arduino. 

B. Memori 

Atmega2560 memiliki 256 KB flash memory untuk menyimpan kode ,juga 

8KB yang digunakan untuk bootlader. Atmega2560 memiliki 8KB untuk SRAM 

dan 4KB untuk EEPROM. 
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C. Input dan Output 

Setiap 16 pin digital pada arduino dapat digunakan sebagai input/output, 

menggunakan fungsi pinMode(), digitalWrite(), dan digitalRead(). Input/Output 

dioperasikan pada 5 volt. Setiap pin dapat menghasilkan atau menerima maximum 

40 mA dan memiliki internal pull-up resistor (disconnected oleh default) 20-50 

KOhms. Beberapa pin memiliki fungsi sebagai berikut : 

a. Serial : 0 (RX) dan 1 (TX). Digunakan untuk menerima (RX) dan 

mengirim (TX) TTL data serial. Pin ini terhubung pada pin yang 

koresponding dari USB FTDI ke TTL chip serial, Semantara itu jga 

terdapat 3 buah serial port yaitu RX1, TX1, RX2, TX2, RX3, TX3 

yang dapat digunakan ntuk komunikasi serial seperti halnya pada RX0 

dan TX0. 

b. Eksternal Interupsi : Pin 2 (interrupt 0), pin 3 (interrupt 1), pin 18 

(interrupt 5), pin 19 (interrupt 4), pin 20 (interrupt 3), dan pin 21 

(interrupt 2). Pin ini dapat dikonfigurasi untuk memicu sebuah 

interupsi pada nilai yang rendah, meningkat atau menurun, atau 

perubah nilai.  

c. SPI : Pin 50 (MISO), pin 51 (MOSI), pin 52 (SCK), pin 53 (SS). Pin 

ini mendukung komunikasi SPI menggunakan komunikasi SPI. Pin 

SPI juga terhubung dengan header ICSP, yang secara fisik kompatibel 

dengan Arduino Uno, Arduino Duemilanove dan Arduino Diecimila.  

d. LED : Pin 13. Tersedia secara built-in pada papan Arduino 

ATmega2560. LED terhubung ke pin digital 13. Ketika pin diset 

bernilai HIGH, maka LED menyala (ON), dan ketika pin diset bernilai 

LOW, maka LED padam (OFF).  

e. TWI : Pin 20 (SDA) dan pin 21 (SCL). Yang mendukung komunikasi 

TWI menggunakan librari Wire. Perhatikan bahwa pin ini tidak di 

lokasi yang sama dengan pin TWI pada Arduino Duemilanove atau 

Arduino Diecimila.  

Arduino Mega2560 memiliki 16 pin sebagai analog input, yang masing-

masing menyediakan resolusi 10 bit (yaitu 1024 nilai yang berbeda). Secara 

default pin ini dapat diukur/diatur dari mulai ground sampai dengan 5 volt, juga 
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memungkinkan untuk mengubah titik jangkauan tertinggi atau terendah mereka 

menggunakan pin AREF dan fungsi analogReference().Ada beberapa pin lainnya 

yang tersedia, antara lain: 

 AREF : Referensi tegangan untuk input analog. Digunakan dengan fungsi 

analogReference().  

 RESET : Jalur LOW ini digunakan untuk me-reset (menghidupkan ulang) 

mikrokontroler. Jalur ini biasanya digunakan untuk menambahkan tombol 

reset pada shield yang menghalangi papan utama Arduino.  

D. Komunikasi 

Arduino Mega2560 memiliki sejumlah fasilitas untuk berkomunikasi 

dengan komputer, dengan Arduino lain, atau dengan mikrokontroler lainnya. 

Arduino ATmega328 menyediakan 4 hardware komunikasi serial UART TTL (5 

volt). Sebuah chip ATmega16U2 (ATmega8U2 pada papan Revisi 1 dan Revisi 2) 

yang terdapat pada papan digunakan sebagai media komunikasi serial melalui 

USB dan muncul sebagai COM Port Virtual (pada Device komputer) untuk 

berkomunikasi dengan perangkat lunak pada komputer, untuk sistem operasi 

Windows masih tetap memerlukan file inf, tetapi untuk sistem operasi OS X dan 

Linux akan mengenali papan sebagai port COM secara otomatis. Perangkat lunak 

Arduino termasuk didalamnya serial monitor memungkinkan data tekstual 

sederhana dikirim ke dan dari papan Arduino. LED RX dan TX yang tersedia 

pada papan akan berkedip ketika data sedang dikirim atau diterima melalui chip 

USB-to-serial yang terhubung melalui USB komputer (tetapi tidak untuk 

komunikasi serial seperti pada pin 0 dan 1). 

Sebuah librari Software Serial pada arduino memungkinkan untuk 

komunikasi serial pada salah satu pin digital Mega2560. ATmega2560 juga 

mendukung komunikasi TWI dan SPI. Perangkat lunak Arduino termasuk librari 

Wire digunakan untuk menyederhanakan penggunaan bus TWI. Untuk 

komunikasi SPI, menggunakan perpustakaan SPI. 

E. Pemrograman 

Arduino Mega dapat diprogram dengan software Arduino. ATmega2560 

pada Arduino Mega sudah tersedia preburned dengan bootloader yang 

memungkinkan Anda untuk meng-upload kode baru tanpa menggunakan 
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programmer hardware eksternal. Hal ini karena komunikasi yang terjadi 

menggunakan protokol asli STK500. Anda juga dapat melewati bootloader dan 

program mikrokontroler melalui pin header ICSP (In-Circuit Serial 

Programming). 

 

2.5 Model Injeksi Nutrisi 

Produksi  sayuran  hidroponik tanpa rumah tanam meningkat 50%., kunci 

keberhasilan hidroponik terletak pada nutri yang sesuai pada tanaman hidroponik. 

Sayuran hidroponik sangat subur tampa media tanah. Dengan pemberian nutrisi 

yang sesuai dengan kadar ppm yang diinginkan tanaman akan tumbuh lebih baik. 

Dengan adanya kontrol nutisi, tingkat kesuburan semakin baik lagi. Kontrol 

nutrisi menggunakan injection nutrisi yang akurat. Pemberian nutrisi sesuai 

dengan kekurangan PH dan EC untuk menstabilkan pertumbuhan hidroponik. 

Injektor berfungsi untuk menginjeksikan bahan bakar ke arah katup hisap, 

bahan bakar keluar dari injektor dalam bentuk kabut. Jumlah bahan bakar yang 

diinjeksikan tergantung dari tekanan bahan bakar, besar lubang injektor dan lama 

injektor membuka. Pembukaan injektor dilakukan secara electromagnetic, yaitu 

dengan mengalirkan listrik pada lilitan injektor, saat listrik mengalir ke lilitan 

maka lilitan menjadi magnet, dan magnet menarik katup jarum pada injektor, 

lubang injektor terbuka dan injektor menginjeksikan bahan bakar. Pengaturan 

kapan dan lama listrik dialirkan ke injektor dilakukan ole ECU berdasarkan 

kondisi kerja mesin dari masukan sensor-sonsor yang ada. 

 
Gambar 2.5 Injektor bahan bakar 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Injector3.gif
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Gambar animasi dari penampang melintang sebuah injektor bahan bakar. 

 Injektor 

 Fuel Pump/Pompa bahan bakar 

 Fuel Pressure Regulator 

 Engine Control Module (ECM) termasuk sebuah komputer digital dan 

untaian untuk berkomunikasi dengan sensor dan control output. 

 Wiring Harness 

 Berbagai macam Sensor (Beberapa yang penting dicantumkan disini.) 

 Crank/Cam Position: Hall effect sensor 

 Airflow: Sensor MAF, dan Sensor MAP 

 Exhaust Gas Oxygen: Sensor oksigen, Sensor EGO, Sensor UEGO 

Bagian utama dari sebuah sistem injeksi elektronik (EFI) adalah Unit 

Kontrol Mesin (Engine Control Unit/ECU), yang akan memonitor kegiatan mesin 

melalui berbagai sensor. Sensor-sensor ini akan dipergunakan oleh ECU untuk 

menghitung jumlah bahan bakar yang diinjeksikan dan mengontrol mesin dengan 

cara memanipulasi jumlah air dan udara yang masuk. Jumlah bahan bakar yang 

diinjeksikan tergantung dari beberapa faktor seperti suhu mesin, kecepatan rotasi 

mesin, dan komposisi gas buang.Injektor bahan bakar ini biasanya tertutup, dan 

terbuka untuk menginjeksikan bahan bakar ketika ada listrik yang mengalir di 

gulungan solenoid. 

Pola injeksi pada injektor ada 3 macam, yaitu: 

 Pada tipe simultan semua injektor dirangkai parallel ke ECU, saat ECU 

memberikan signal maka semua injektor menginjeksikan bahan bakar. 

rangkaian kelistrikan injektor tipe simultan, dimana semua injektor 

dirangkai parallel yaitu injektor 1 dan 3 dihubungkan ke  10, dan injektor 2 

dan 4 dihubungkan 20, sedangkan 10 dan 20 dihubungkan menjadi satu 

dengan satu transistor yang mengontrol hubungan dengan massa. 

 Pada tipe dua group injektor dikelompokkan menjadi 2 group. Pada mesin 

4 silinder injector silinder 1 diparlel dengan silinder 3, dan injector silinder 

2 diparalel dengan injector silinder 4. Injektor 1 dan 3 dihubungkan ke 10 

dikontrol hubungan dengan massa oleh transistor 1, dan injektor 2 dan 4 

dihubungkan 20 dikontrol hubungannya dengan massa oleh transistor 2. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Hall_effect_sensor
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Mass_airflow_sensor&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sensor_MAP&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Sensor_oksigen
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sensor_EGO&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sensor_UEGO&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Unit_Kontrol_Mesin&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Unit_Kontrol_Mesin&action=edit&redlink=1
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Jadi terdapat 2 transistor sebagai pengontrol. Dengan demikian saat injeksi 

silinder 1 sama dengan silinder 3 dan saat injeksi silinder 2 sama dengan 

silinder 4. 

 Setiap injektor dikontrol secara individu, sehingga saat injeksi tiap silinder 

dapat diatur tepat pada saat langkah hisap, sehingga kabutan bahan bakar 

dapat langsung masuk ke dalam silinder dan tidak perlu menunggu katup 

hisap terbuka, hal ini memungkinkan homogenitas campuran menjadi 

lebih baik. 

Pemeriksaan Injektort erdapat beberapa gangguan pada injektor diantaranya: 

a. Tahanan lilitan bertambah atau lilitan putus 

b. Lubang injektor tersumbat atau terkikis 

c. Arah penyemprotan tidak tepat dan injektor bocor 

  

2.6 Liquit Cristal Display (LCD) 

 Bagian terakhir dari alat ini adalah display untuk menampilkan nilai meter 

debit air, dan hasil konversi dari hasil pengukuran kedalam rupiah. Display yang 

digunakan dalam perencanaan ini dengan type M 1632 keluaran Seiko Instrument 

LCD. LCD type M1632 adalah  sebuah dot matrik Liquid Cristal Display yang 

mampu menampilkan 16 x 2 karakter, membutuhkan daya kecil dan dilengkapi 

panel LCD dengan tingkat kontras yang cukup tinggi serta pengendali LCD 

CMOS yang telah terpasang dalam modul tersebut. LCD type M 1632 memiliki 

konfigurasi pin sebanyak 16 ( pin )  dengan fungsi tiap- tiap dan karateristik yang 

dimiliki oleh LCD M1632 yaitu: 

– Display 16 karakter x 2 baris 

– Generator karakter (ROM) : 192 karakter 

– Generator karakter (RAM) : 8 karakter 

– Memori data display: 80 karakter 

– Font karakter: 5 x 7 dot matriks 

– Interface: 4 bit atau 8 bit 

– Memori data display dan generator karakter (RAM) dapat dibaca 
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– Memiliki beberapa instruksi: Display clear, cursor home, display 

ON/OFF, display character blink, cursor shift, dan display shift 

– Catu daya +5volt 

– Automatic reset at power on 

– Range temperature pengoperasian: 0
o
…50

o
Celcius 

Adapun bentuk fisik dari LCD M1632 ditunjukkan sebagaimana gambar 2.6: 

 
Gambar 2.6. Pin Out LCD M1632 Standard 

Pada LCD16X2 terdapat 16vpinvI/O dengan onfigurasi sebagaimana table 

2.6: 

Tabel 2.6 Simbol Terminal I/O LCD 

No. Simbol Level Fungsi 

1 Gnd – 0 Volt  

Power Supply 2 Vcc – +5 Volt 

3 Vee – Tegangan kontras LCD 

4 RS H/L 
Register Select, 0 = register perintah (L), 1 = 

register data (H) 

5 R/W H/L 1 = read (H), 0 = write (L) 

6 E H/L Sinyal Enable 

7 DB0 H/L 

Data Bus 

(0….7) 

8 DB1 H/L 

9 DB2 H/L 

10 DB3 H/L 

11 DB4 H/L 

12 DB5 H/L 

13 DB6 H/L 

14 DB7 H/L 

15 
V + BL 

(Anoda) 
– 

4…4,2 Volt, 50….200mA 

(Tegangan positif backlight) Supply untuk 

lampu 

penerang 16 
V – BL 

(Katoda) 
– 

0 Volt (GND – Tegangan 

negatif backlight) 

Sumber: Datasheet LCDM1632 
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 Register LCD 

 Kontroler mempunyai dua buah register 8 bit. Pada saat RS berlogika 

0, maka register yang diakses adalah Register Perintah dan pada saat RS 

berlogika 1, maka register yang diakses adalah Register Data. 

 Register Perintah LCD 

 Register ini adalah register dimana perintah-perintah dari mikrokontroler 

ke LCD pada saat proses penulisan data atau tempat status dari LCD dapat dibaa 

pada saat pembacaan data. 

 Penulisan data ke register perintah dilakukan dengan tujuan megatur 

tampilan LCD, inisialisasi dan mengatur Address Counter maupun Address Data. 

Gambar  menunjukkan akses data ke register perintah. RW berlogika 0 yang 

meunjukkan proses penulisan data akan dilakukan. Nibble tinggi (bit 7 sampai 4) 

terlebih dahulu dikirimkan dengan diawali pulsa logika 1 pada E clock. Kemudian 

Nibble rendah (bit 3 sampai bit 0) dikirimkan dengan diawali pulsa logika 1 pada 

E clock lagi. Untuk mode 8 bit interface, proses penulisan dapat langsung 

dilakukan secara 8 bit (bit 7 ….. bit 0) dan diawali sebuah pulsa logika 1 pada E 

clock. Adapun timing diagram penulisan LCD 4bit ditunjukkan pada Gambar 2.7: 

 
Gambar 2.7. Timing diagram Penulisan Data ke Register Perintah Mode 4 bit 

interface 
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Tabel 2.7. Perintah-perintah M1632 

Perintah D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 Deskripsi 

Hapus 

display 
0 0 0 0 0 0 0 1 

Hapus Display dan 

DDRAM 

Posisi 

awal 
0 0 0 0 0 0 0 X 

Set Alamat 

DDRAM di 0 

Set Mode 0 0 0 0 0 1 1/D S 

Atur arah 

pergeseran cursor 

dan display 

Display 

On/OFF 
0 0 0 0 1 D C B 

Atur display (D) 

On/OFF, cursor 

On/OFF, Blinking 

(B) 

Geser 

cursor/ 

display 

0 0 0 1 S/C R/L X X 

Geser cursor atau 

display tanpa 

membuka alamat 

DDRAM 

Set fungsi 0 0 1 DL N F X X 

Atur panjang data, 

jumlah baris yang 

tampil dan font 

karakter 

Set 

alamat 

CGRAM 

0 1 ACG ACG ACG ACG ACG ACG 

Data dapat dibaca 

atau ditulis setelah 

alamat diatur 

Set 

alamat 

DDRAM 

1 ADD ADD ADD ADD ADD ADD ADD 

Data dapat dibaca 

atau ditulis setelah 

alamat diatur 

 

Keterangan: 

X : diabaikan 

I/D 1 : Increment, 0: Decrement 

S 0 : Display tidak geser 

S/C 1 : Display Shift, 0: Geser cursor 

R/L 1 : Geser kiri, 0: Geser kanan 

DL 1 : 8 bit, 0: 4 bit 

N 1 : 2 baris, 0: 1 baris 

F 1 : 5 x 10, 0: 5 x 8 

D0 : Display OFF, 1: Display ON 

C 0 : Cursor OFF, 1: Cursor ON 

B 0 : Blinking OFF, 1: Blinking ON 
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 Pembacaan data pada register perintah biasa digunakan untuk melihat 

status busy atau membca Address Couter. RS diatur pada logika 0 untuk akses ke 

Register Perintah, R/W diatur pada logika 1 yang menunjukkan proses pembacaan 

data. 4 bit nibble tinggi dibaca dengan diawali pulsa logika 1 pada E clock dan 

kemudian 4 bit nibble rendah dibaca dengan diawali pulsa logika 1 pada E clock. 

Untuk mode 8 bit interface, pembacaan 8 bit (nibble tinggi dan rendah) dilakukan 

sekaligus dengan diavailable sebuah pulsa logika 1 pada E clock. Adapun timing 

diagram penulisan LCD 4bit untuk tulis byte instruksi ditunjukkan pada Gambar 

2.8 : 

 
Gambar 2.8 Timing Penulisan Register Perintah Mode 4 bit Interface 

 Register Data 

 Register ini merupakan register dimana mikrokontroler dapat menulis atau 

membaca ke alamat dari DDRAM. Penulisan data pada register ini akan 

menempatkan data tersebut ke DDRAM sesuai dengan alamat yang telah diatur 

sebelumnya. 

Penulisan data pada register data dilakukan untuk mengirimkan data yang 

akan ditampilkan pada LCD. Proses diawali dengan adanya logika 1 pada RS 

yang menunjukkan akses ke register data, kondisi R/W diatur pada logika 0 yang 

menunjukkan proses penulisan data. Data 4 bit nibble tinggi (bit 7 hingga bit 4) 

dikirim dengan diawali pulsa logika 1 pada sinyal E clock dan kemudian diikuti 4 

bit nibble rendah (bit 3 hingga bit 0) yang juga diawali pulsa logika 1 pada sinyal 

E clock. 
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Gambar 2.9 Timing diagram penulisan data ke register data mode 4 bit interface 

 Pembacaan data dari register data dilakukan untuk membaca kembali 

data yang tampil pada LCD. Proses dilakukan dengan mengatur RS pada logika 1 

yang menunjukkan adanya akses ke register data. Kondisi R/W diatur pda logika 

tinggi yang menunjukkan adanya proses pembacan data. Data 4 bit nibble tinggi 

(bit 7 hingga bit 4) dibaca dengan diawali adaya pulsa logika 1 pada E clock dan 

dilanjutkan dengan data 4 bit nibble rendah (bit 3 hingga bit 0) yang juga diawali 

dengan pulsa logika 1 pada E clock. 

 
Gambar 2.10 Timing diagram pembacaan data dari register data mode 4 bit 

interface 

 

2.7 Matrix Keypad 4×4 

Keypad serig digunakan sebagi suatu input pada beberapa peralatan yang 

berbasis mikroprosessor atau mikrokontroller. Keypad sesungguhnya terdiri dari 

sejumlah saklar. Agar mikrokontroller dapat melakukan scan keypad, maka port 
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2.9 Optocoupler  

Optocoupler disebut juga optoisolator atau isolator yang tergandeng optic, 

menggabungkan LED dan fototransistor dalam satu kemasan. Komponen ini 

memiliki LED pada sisi masukan dan fototransistor pada sisi keluaran. 

Keuntungan utama optocoupler adalah pemisah secara listrik antara rangkaian 

masuk dengan rangkaian keluarnya. Dengan optocoupler, hubungan yang ada 

antara masukan dan keluaran hanya seberkas cahaya. Karena hal ini dapat 

memperoleh resistansi penyekatan diantara dua rangkaian tersebut. Optocoupler 

yang dipakai adalah yang terdiri dari satu LED dan satu transistor foto seperti 

terlihat dalam Gambar 2.13:  

 
Gambar 2.13. konstruksi dan Simbol Optocoupler 

 Adapun karakteristik dan rangkaian switching optocoupler ditunjukkan 

sebagaimana gambar 2.14: 

 
Gambar 2.14 Karakteristik optocoupler 

 

2.10 Motor Pompa air 

Water pump atau pompa air merupakan elemen yang berfungsi untuk 

menyerap sekaligus mendorong air yang terdapat pada sistem pendinginan 

sehingga dapat bersikulisasi pada mesin. Rongga-rongga mesin yang dilewati 
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sirkulasi akan mendinginkan suhu dinding pada booring silinder. Hal ini secara 

otomatis dapat menaikkan suhu mesin dan untuk selanjutnya proses pendinginan 

dilakukan dibagian radiator. 

Kelancaran sirkulasi air pendingin harus benar-benar dijaga sebab apabila 

kelancaran sirkulasi air terganggu dengan adanya karat atau kotoran-kotoran lain 

dapat menimbulkan kenaikan temperatur mesin atau bahkan menimbulkan 

kerusakan pada mesin. 

Pompa air dapat bekerja setelah mesin dihidupkan sebab pompa air bekerja 

melalui bantuan v-belt. V-belt berfungsi untuk menggerakkan kipas yang 

mengalirkan air ke seluruh rongga-rongga mesin. Salah satu kerusakan yang 

terjadi pada pompa air adalah putusnya benda yang bertugas menggerakkan kipas 

ini. 

 

2.11 Driver Motor  

Untuk menggerakkan coil motor DC pompa air melalui suatu rangkaian 

control, maka diperlukan rangkaian driver. Rangkaian Driver yang digunakan 

pada perancangan alat ini menggunakan IC ULN2003. ULN 2003 merupakan 

rangkaian terintegrasi  chip monolitic yang terdiri dari 7 driver transistor 

darlington, Common Emitor dan Open Collector serta pada masing-masing driver 

telah dilengkapi dengan diode yang mampu mereduksi perlawanan arus untuk 

beban induksi. Adapun spesifikasi ULN2003 adalah: 

 Terdapat 7 driver Darlington pada satu kemasan Chipnya. 

 Mempunyai arus Output 500mA pada masing-masing driver. 

 Input sangat compatible dengan standard DTL, TTL dan CMOS. 

 Output dapat diparalel untuk memperbesar arus outputnya. 

Rangkaian internal pada ULN2003 ditunjukkan sebagaimana Gambar 2.15: 

 

 

 

 

 

Gambar 2.15 Rangkaian Internal ULN2003 (masing-masing driver). 
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 Pada gambar 2.15 diatas, out dihubungkan ke salah satu kaki selenoid, 

sementara com dihubungkan ke catu daya positif (Vcc) bersamaan dengan kaki 

selenoid lainnya. 

 

2.12 Operational Amplifier (OP-AMP)  

Operasional Amplifiers (OP-AMP) merupakan sejenis Integrated Circuit 

(IC). Di dalamnya terdapat suatu rangkaian elektronik yang terdiri atas beberapa 

transistor, resistor dan atau dioda. Jika Integrated Circuit (IC)jenis ini 

ditambahkan suatu jenis rangkaian, masukkan dan suatu jenis rangkaian umpan 

balik, maka IC (Integrated Circuit) ini dapat dipakai untuk mengerjakan berbagai 

operasi matematika, seperti menjumlah, mengurangi, membagi, mengali, 

mengintegrasi, dsb. Oleh karena itu IC (Integrated Circuit) jenis ini dinamakan 

penguat operasi atau operasional amplifier. Namun demikian, Op-Amp dapat pula 

dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, misalnya sebagai amplifiers, 

penguat audio, pengatur nada, osilator atau pembangkit gelombang, sensor 

circuit, dll. Op-Amp banyak disukai karena faktor penguatannya tak hingga. 

 

 

 




