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BAB II 

2 Landasan Teori 

2.1 Kualitas Air  

Air merupakan sumberdaya alam yang diperlukan untuk hajat hidup orang 

banyak, bahkan oleh semua makhluk hidup. Oleh karena itu, sumberdaya air harus 

dilindungi agar tetap dapat dimanfaatkan dengan baik oleh manusia serta makhluk 

hidup yang lain. Pemanfaatan air untuk berbagai kepentingan harus dilakukan 

secara bijaksana, dengan memperhitungkan kepentingan generasi sekarang 

maupun generasi mendatang. Aspek penghematan dan pelestarian sumberdaya air 

harus di tanamkan pada segenap pengguna air. 

Kualitas air secara umum menunjukkan mutu atau kondisi air yang 

dikaitkan dengan suatu kegiatan atau keperluan tertentu dengan demikian, kualitas 

air akan berbeda dari suatu kegiatan ke kegiatan lain, sebagai contoh: kualitas air 

untuk keperluan irigasi berbeda dengan kualitas air untuk keperluan air minum. 

Air yang jernih bukan berarti air yang baik bagi ikan, karena jernih bukan satu-

satunya sarat air berkualitas bagi ikan. Sering dijumpai ikan hidup dan 

berkembang dengan “subur” justru pada air yang bagi manusia menimbulkan 

kesan jorok. Ikan hidup dalam lingkungan air dan melakukan interaksi aktif antara 

keduanya. 

Ikan-air boleh dikatakan sebagai suatu sistem terbuka dimana terjadi 

pertukaran materi (dan energi), seperti oksigen (O2), karbon dioksida (CO2), 

garam-garaman, dan bahan buangan. pertukaran materi ini terjadi pada antar muka 

(Interface). Ikan-air pada bahan berupa membran semipermeabel yang terdapat 

pada ikan. Kehadiran bahan-bahan tertentu dalam jumlah tertentu akan 

mengganggu mekanisme kerja dari membran tersebut, sehingga ikan pada 

akhirnya akan terganggu dan bisa megakibatkan kematian. 

Kualitas air yaitu sifat air dan kandungan makhluk hidup, zat energi atau 

komponen lain di dalam air. Kualitas air dinyatakan dengan beberapa parameter 

yaitu parameter fisika (suhu, kekeruhan, padatan terlarut dan sebagainya), 

parameter kimia (pH, oksigen terlarut, BOD, kadar logam dan sebagainya), dan 

parameter biologi (keberadaan plankton, bakteri, dan sebagainya) 

Lima syarat utama kualitas air bagi kehidupan ikan adalah : 

 

 

1. Rendah kadar amonia dan nitrit 

2. Bersih secara kimiawi 
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3. Memiliki pH (keasaman), kesadahan, dan temperatur yang sesuai 

4. Rendah kadar cemaran organik, dan 

5. Stabil. 

2.1.1 Keasaman Air 

 Keasaman air atau pH adalah suatu ukuran keasaman dan kadar alkali dari 

sebuah contoh cairan. Kadar pH dinilai dengan ukuran antara 0-14. Sebagian 

besar persediaan air memiliki pH antara 7,0-8,2 namun beberapa air memiliki pH 

di bawah 6,5 atau diatas 9,5. Air dengan kadar pH yang tinggi pada umumnya 

mempunyai konsentrasi alkali karbonat yang lebih tinggi. Alkali karbonat 

menimbulkan noda alkali dan meningkatkan farmasi pengapuran pada permukaan 

yang keras. 

Dalam budidaya perikanan (misal: lele), kestabilan ph air adalah kunci 

utama sebagai parameter budidaya lele dikatakan baik. Pada budidaya lele kita 

harus menjaga level ph pada kolam di kisaran 7-8. Oleh karena itu ph air untuk 

kolam ikan lele yang baik berada di level air netral. Air dalam kondisi netral 

berada di level ph 7, artinya jika kondisi air dibawah 7 diartikan asam sedangkan 

level ph diatas 7 dikatakan basa. Jamur dan bakteri akan berkembang biak pada 

kondisi asam. Lele memiliki tingkat toleransi ph di kisaran ph 6-9, yang artinya 

lele lebih toleran di kondisi air basa ketimbang asam, kondisi air ideal pada lele di 

level 7-8. Jika kondisi air mengalami penurunan PH yang perlu kita lakukan 

adalah menaikan PH itu sendiri. Hal ini dapat dilakukan dengan cara pemberian 

kapur pada kolam. Kapur yang dianjurkan adalah kapur dolomit. Dalam 

penggunaan kapur dolomit juga harus diperhatikan standar penggunaanya. Karena 

penggunaan kapur dolomit yang berlebihan akan menimbulkan efek yang tidak 

baik juga, seperti tingkat nafsu makanan yang menurun. 

Pada saat musim hujan, kita harus perhatikan tingkat PH dikolam. Karena 

air hujan cenderung ke asam dengan level PH 5-6. Hal yang dapat dilakukan pada 

musim hujan adalah dengan menutup atas kolam menggunakan plastik UV. Jika 

pembangunan penutup kolam dirasa cukup mahal, hal yang selanjutnya dapat 

dilakukan adalah membuat drainase overflow pada kolam. Hal ini bertujuan pada 

saat air hujan masuk ke dalam kolam akan langsung terbuang melalui pipa 

overflow. Tapi tetap harus dilakukan pengecekan ph pada saat hujan berhenti. 

Selain itu sisa-sisa pakan dan kotoran juga dapat mengakibatkan PH air 

pada kolam menurun. Untuk itu diperlukan pembuangan sisa-sisa kotoran pada 

kolam. Pembangunan infrastruktur pada kolam perlu diperhatikan agar 

pembuangan dasar kolam dapat dilakukan secara mudah. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Air
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Berikut ciri-ciri kolam pada kondisi asam 

1. Air menimbulkan busa dipermukaan 

2. Terdapat bau tak sedap pada air kolam 

3. Terdapat material padat yang terlarut dan pekat (seperti lumut jerat) 

4. Kondisi benih ikan mulai menggantung berdiri tegak lurus (malas bergerak) 

5. Ikan tidak aktif 

6. Iikan berwarna pucat dan mengeluarkan lendir secara berlebihan yang 

akhirnya kematian pada ikan 

Tingkatan kondisi lele terhadap level Ph air : 

1. PH 4 : ikan mati 

2. PH 5 : ikan tidak dapt berkembang biak 

3. PH 6 : pertumbuhan ikan menurun 

4. PH 7-8 : pertumbuhan ikan baik 

5. PH 9 : pertumbuhan ikan menurun 

6. PH 10 : tidak dapt berkembang biak 

7. PH 11 : ikan mati 

2.1.2 Kekeruhan Air 

 Salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas air adalah Turbiditas ( 

Kekeruhan ). Turbiditas ( Kekeruhan ) merupakan kandungan bahan Organik 

maupun Anorganik yang terdapat di peraairan sehingga mempengaruhi proses 

kehidupan organisme yang ada di perairan tersebut. Turbiditas sering di sebut 

dengan kekeruhan, apabila di dalam air media terjadi kekeruhan yang tinggi maka 

kandungan oksigen akan menurun, hal ini disebabkan intensitas cahaya matahari 

yang masuk kedalam perairan sangat terbatas sehingga tumbuhan / phytoplankton 

tidak dapat melakukan proses fotosintesis untuk mengasilkan oksigen. Pada tahap 

pemeliharaan benih, factor turbiditas sangat mempangaruhi kahidupan benih 

maupun larva di dalam perairan. Turbiditas terlalu tinggi dapat menyebabkan 

kematian masal, hal ini disebabkan adanya luka pada tubuh benih maupun larva 

sehingga terjadi infeksi dan mempercepat pertumbuhan penyakit. Biasanya kalau 

terjadi kekeruhan yang tinggi dapat menyebabkan mengelupasnya sisik / kulit 

benih maupun larva akibat infeksi. 

2.1.3 Temperatur Air 



 

7 

 

 Temperatur atau suhu air merupakan satu faktor yang penting bagi ikan. 

Ikan adalah organisma berdarah dingin dan mempunyai suhu tubuh yang sama 

dengan suhu persekitarannya (air). Suhu air akan memberi kesan terhadap 

aktivitas, makan, pembesaran dan pembiakan semua ikan. Suhu air juga dapat 

berperan didalam menentukan jumlah gas (oksigen, karbon dioksida, nitrogen,dll) 

yang terlarut didalam air. Semakin dingin air semakin banyak kandungan gas 

yang dapat terlarut. Suhu juga memegang peranan didalam proses stratifikasi 

termal "thermal stratification". Bagi para penternak yang menjalankan aktivitas 

ternakan ikan dalam sangkar harus memahami dengan seksama mengenai perkara 

ini. Air yang lebih dingin biasanya lebih berat dari air yang panas. Perbedaan 

yang sedemikian akan menyebabkan air tadi tidak dapat bercampur.. Hujan lebat 

yang terus menerus selama beberapa hari akan menyebabkan stratifikasi termal 

"pecah" dan air dibagian bawah tasik/empangan akan bercampur dengan air 

dibagian permukaan dan kematian masal akan terjadi. Kandungan suhu yang ideal 

untuk usaha budidaya ikan adalah 23 – 32oC. (Benefield, Lary D., Joseph F.,& 

Barron L. Weand. 1982). 

2.1.4 Kolam 

 Pada perancangan kolam yang dipakai dalam tugas akhir ini dengan desain 

35cm x 48cm x 30cm dan dapat menampung volume 50 liter air. Dengan debit air 

0,033 liter/detik yang menggunakan elektrik valve berdiameter 7mm. Elektrik 

valve dipasang pada saluran pembuangan air dan pada pengatur pH air. 

2.2 PIRANTI MASUKAN 

2.2.1 Sensor pH Air 

 Prinsip kerja pengukuran PH adalah mengukur jumlah ion H3O+ dalam 

larutan menggunakan sensor probe yang berupa elektroda kaca (glass electrode). 

Ujung elektroda kaca adalah lapisan kaca  setebal 0,1 mm yang berbentuk bulat 

(bulb). Bulb ini dipasangkan dengan silinder kaca non konduktor atau plastik 

memanjang yang diisi dengan larutan HCl (0,1 mol/dm3) seperti ditunjukkan pada 

Gambar 1. Sebuah kawat elektroda  panjang berbahan perak terendam dalam 

larutan HCl, sehingga pada permukaannya akan terbentuk senyawa setimbang 

AgCl. Konstannya jumlah larutan HCl pada system ini membuat elektroda 

Ag/AgCl memiliki potensial yang stabil.  
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Gambar 2.1 Skema Sistem Elektrode Kaca 

Sumber: http://www.electrochem.org/dl/interface/sum/sum04/IF6-04-Pages19-20.pdf 

 Inti sensor pH terdapat pada permukaan bulb kaca yang memiliki 

kemampuan untuk bertukar ion positif (H
+
) dengan larutan terukur. Kaca tersusun 

atas molekul silikon dioksida dengan sejumlah ikatan logam alkali. Pada 

saat bulb kaca ini terekspos air, ikatan SiO akan terprotonasi membentuk 

membran tipis HSiO
+
 sesuai dengan reaksi berikut: 

SiO + H3O
+
 → HSiO

+
 + H2O 

Berikut adalah spesifikasi dari sensor pH tipe SEN0161:  

 Sumber Tegangan : 5.00V 

 Dimensi PCB : 43mm×32mm 

 Jangkauan Pengukuran pH : 0-14 

 Temperatur Pengukuran : 0-60 ℃ 

 Akurasi : ± 0.1pH (25 ℃) 

 Waktu Respon: ≤ 1min 

 Pengaturan gain dengan potensiometer 

 Keluaran Analog 

 

Gambar 2.2 Bentuk Fisik Sensor pH SEN0161 

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

 

https://www.dfrobot.com/wiki/index.php/PH_meter(SKU:_SEN0161)
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2.2.2 Sensor Temperatur Air 

Untuk mendeteksi suhu atau temperatur pada air kolam, perlu 

menggunakan sensor yang tahan terhadap kondisi didalam air. Pada proyek ini 

menggunakan sensor LM35DZ tipe waterproof yang nantinya akan dimasukkan 

kedalam air. Jenis sensor ini pada prinsipnya sama dengan sensor temperatur 

LM35 pada umumnya, baik dari segi tegangan kerja,  keluaran sensor dan range 

kerja sensor. Hanya saja sensor ini mempunyai kelebihan yang tahan terhadap air 

dan banyak diaplikasikan di lingkungan yang dituntut cenderung lembab atau 

basah. Sehingga tidak menyebabkan arus pendek pada rangkaian listrik yang 

digunakan. 

 

Gambar 2.3  Rangkaian Dasar Sensor LM35 

Sumber : http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm35.pdf 

 

Gambar 2.4  Bentuk Fisik Sensor LM3DZ Waterproof 

 Tegangan kerja sensor ini dalam range antara 4 VDC sampai dengan 20 

VDC.Keluaran tegangan (analog) sensor ini linear terhadap suhu yang diukur. 

Perubahan nilai tegangan perderajat celcius yaitu 10mV terhadap ground. Sensor 

ini dapat mengukur suhu dari 0-100 derajat celcius. 

2.2.3 Sensor Kekeruhan Air 

Tingkat kekeruhan suatu air kolam dapat dideteksi dengan menggunakan 

prinsip banyaknya cahaya yang bisa menembus air tersebut dalam jarak tertentu. 

Berdasarkan prinsip tersebut secara teknis dapat menggunakan sensor LDR (Light 

Dependent Resistor) yang disinari oleh cahaya konstan (menggunagan LED) 

dengan jarak tertentu. Jika keadaan air kolam dalam kondisi sangat keruh, sensor 

LDR semakin sedikit atau bahkan tidak ada cahaya yang diterima dari pancaran 

LED yang terpasang didepannya. Kondisi seperti ini akan menaikkan resistansi 

dari sensor LDR tersebut. Dengan menggunakan rangkaian pembagi tegangan 
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akan didaptkan nilai tegangan keluaran yang linear terhadap kekeruhan air yang 

diukur. 

 

Gambar 2.5  Bentuk Fisik Sensor LDR 

Sumber : penulis 

 

Gambar 2.6  Grafik Keluaran Sensor LDR 

Sumber : kitronik.co.uk/blog/how-an-ldr-light-dependent-resistor-works/ 



 

11 

 

2.3 PIRANTI KELUARAN   

2.3.1 Selenoid Valve 

 Selenoid valve adalah katup yang digerakan oleh energi listrik melalui 

solenoida. Mempunyai kumparan sebagai penggeraknya yang berfungsi untuk 

menggerakan piston yang dapat digerakan oleh arus AC maupun DC. Solenoid 

valve atau katup solenoida mempunyai lubang keluaran dan lubang masukan. 

Lubang masukan berfungsi sebagai tempat udara/cairan bertekanan masuk atau 

supply. Sedangkan lubang keluaran berfungsi sebagai tempat tekanan udara/cairan 

keluar yang dihubungkan ke tujuan yang diinginkan. Prinsip kerja dari solenoid 

valve yaitu katup listrik yang mempunyai koil sebagai penggeraknya dimana 

ketika koil mendapat supply tegangan maka koil tersebut akan berubah menjadi 

medan magnet sehingga menggerakan piston pada bagian dalamnya ketika piston 

bertekanan yang berasal dari supply. Tegangan kerja selenoid valve ada yang 

menggunakan AC maupun DC dan beragam level tegangan kerja sesuai dengan 

kegunaan. 

 

Gambar 2.7  Bentuk Fisik Selenoid Valve 

Sumber : Penulis 

2.3.2 Heater Listrik 

 Heater atau pemanas listrik adalah konversi energi listrik menjadi energi 

panas. Perubahan bentuk energi tersebut dihasilkan oleh rangkaian listrik yang 

memiliki hambatan cukup besar. Hambatan inilah yang menyebabkan timbulnya 

panas pada bagian pemanas yang disebut elemen pemanas. Elemen pemanas 

membangkitkan panas secara bertahap berdasarkan arus listrik yang diberikan. 

Tegangan kerja heater listrik bervariasi tergantung kegunaannya tetapi pada 

umumnya adalah menggunakan tegangan AC.  
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Gambar 2.8  Bentuk Fisik Heater Skala Kecil 

Sumber : http://www.banggood.com/Wholesale-300W-250L-Submersible-Automatic-Aquarium-

Fish-Tank-Heater-p-35762.html 

2.3.3 Modul Wireless (Wi-fi) 

 Wi-Fi, adalah singkatan dari wireless fidelity, merupakan pengembangan 

dari istilah Hi-Fi, sebuah teknologi jaringan nirkabel yang digunakan di seluruh 

dunia. Wi-Fi mengacu pada sistem yang menggunakan standar 802.11, yang 

dikembangkan oleh Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) dan 

dirilis pada tahun 1997. Awalnya Wi-Fi ditujukan untuk pengunaan perangkat 

nirkabel dan Jaringan Area Lokal (LAN), namun saat ini lebih banyak digunakan 

untuk mengakses internet. Cara kerja WiFi sama halnya dengan ponsel, jaringan 

WiFi juga menggunakan gelombang radio untuk mengirimkan informasi melalui 

jaringan. komputer harus termasuk adaptor nirkabel yang akan menerjemahkan 

data yang dikirim menjadi sinyal radio. Sinyal yang sama ini akan dikirim melalui 

antena untuk decoder dikenal sebagai router. Setelah diterjemahkan, data akan 

dikirim ke Internet melalui koneksi Ethernet kabel. 

 Modul wifi yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah menggunakan tipe 

ESP8266 dimana menggunakan komunikasi serial UART pada level 3.3 VDC 

sebagai interfacenya. Modul ini menggunakan protokol AT-Command untuk 

melakukan pengaturan sistem, mengirim dan menerima data dari kontroller. 

 

Gambar 2.9  Bentuk Fisik Modul Wifi ESP8266 

Sumber : Penulis 
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Gambar 2.10  Fungsi Pin Modul ESP8266 

Sumber : https://www.itead.cc/wiki/ESP8266_Serial_WIFI_Module 

 

2.4 PEMROSESAN 

2.4.1 ATMega328 

AVR merupakan seri mikrokontroler CMOS 8-bit buatan Atmel, 

berbasis arsitektur RISC (ReducedInstruction Set Computer). Hampir 

semua instruksi dieksekusi dalam satu siklus clock. AVR mempunyai 32 

register general-purpose, timer/counter fleksibel dengan mode compare, 

interrupt internal dan eksternal, serial UART, 

programmableWatchdogTimer, mode Powersaving, mempunyai PWM 

internal. AVR juga mempunyai In-SystemProgrammableFlashon-chip 

yang mengizinkan memori program untuk diprogram ulang dalam sistem 

menggunakan hubungan serial SPI (Serial Periferal Interface). Atmega32 

adalah mikrokontroler CMOS 8-bit dayarendah berbasis arsitektur RISC 

yang ditingkatkan.  

 

Gambar 2.11 Kaki ATMega328P 

Sumber :  Datasheet Atmega328P 

Kebanyakan instruksi dikerjakan pada satu siklus clock, Atmega32 

mempunyai throughputmendekati 1 MIPS per Mhz membuat desainer 
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sistem untuk mengoptimasikonsumsi daya versus kecepatan proses. 

Beberapa keistimewaan dari AVR Atmega32 antara lain : 

1. Advanced RISC Architecture 

a. 131 PowerfulInstructions, MostSingleClockCycleExecution 

b. 32 x 8 General PurposeFullyStaticOperation 

c. Upto 16 MIPS Throughputat 16 MHz 

d. On-chip 2-cycle Multiplier 

2. Nonvolatile Program and Data Memories 

a. 32K Bytes of In-SystemSelf-ProgrammableFlash 

b. OptionalBootCodeSectionwith Independent LockBits 

c. 1024K Bytes In- System EEPROM 

d. 2K Bytes Internal SRAM 

e. Upto 64K BytesOptional External MemorySpace 

f. ProgrammingLock for SoftwareSecurity 

3. PeripheralFeatures 

a. Two 8-bit 

Timer/CounterswithSeparatePrescalersandCompareModes 

b. One 16-bit Timer/CounterswithSeparatePrescalers, 

CompareModes, andCaptureModes 

c. Real Time CounterwithSeparateOscillator 

d. Four PWM Channels 

e. DualProgrammable Serial USARTs 

f. Master/Slave SPI Serial Interface 

g. ProgrammableWatchdogTimerwithSeparateOn-

chipOscillator 

h. On-chip Analog Comparator 

4. Special MicrocontrollerFeatures 

a. Power-onResetandProgrammableBrown-outDetection 

b. Internal Calibrated RC Oscillator 

c. External and Internal InterruptSources 

d. Six SleepModes: Idle, ADC Noise Reduction, Power-save, 

Power-down, StandbyandExtendedStandby 

5. I/O andPackage 
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a. 32 Programmable I/O Lines 

b. 40-pin PDIP, 44-lead TQFP, 44-lead PLCC, and 44-pad 

MLF 

6. OperatingVoltages 

a. 2.7 - 5.5V for Atmega32L 

b. 4.5 - 5.5V for Atmega32 

Pin-pin pada ATmega32 dengan kemasan 44-pin TQFP / MLF 

(dualin-linepackage) ditunjukkan olehGambar 2.. Guna memaksimalkan 

performa dan paralel, AVR menggunakan arsitektur Harvard (dengan 

memori dan bus terpisah untuk program dan data). 

2.4.1.1 Serial UART 

Universal AsynchronusReceiver/Transmitter (UART) kontroller 

adalah kunci dari komunikasi serial pada sebuah sistem komputer. UART 

mengambil byte data dan mentransmisikan bit individu secara berurutan. 

Pada tempat yang dituju, UART kedua akan merakit kembali bit yang 

telah diterima secara lengkap. 

Asynchronous memungkinkan transmisi mengirim data tanpa 

sang pengirim harus mengirimkan sinyal detak ke penerima. Sebaliknya, 

pengirim dan penerima harus mengatur parameter waktu di awal dan bit 

khusus ditambahkan untuk setiap data yang digunakan untuk 

mensinkronkan unit pengiriman dan penerimaan. 

Saat sebuah data diberikan kepada UART untuk transmisi 

Asynchronous, "Bit Start" ditambahkan pada setiap awal data yang akan 

ditransmisikan. Bit Start digunakan untuk memperingatkan penerima yang 

kata data akan segera dikirim, dan memaksa bit-bit sinyal di receiver agar 

sinkron dengan bit-bit sinyal di pemancar. Kedua bit ini harus akurat agar 

tidak memiliki penyimpangan frekuensi dengan lebih dari 10% selama 

transmisi bit-bit yang tersisa dalam data. 

Setelah Bit Start, bit individu dari data yang dikirim, dengan 

sinyal bit terkecil yang pertama dikirim. Setiap bit dalam transmisi 

ditransmisikan serupa dengan jumlah bit lainnya, dan penerima 

mendeteksi jalur di sekitar pertengahan periode setiap bit untuk 

menentukan apakah bit adalah 1 atau 0. Misalnya, jika dibutuhkan dua 

detik untuk mengirim setiap bit, penerima akan memeriksa sinyal untuk 

menentukan apakah itu adalah 1 atau 0 setelah satu detik telah berlalu, 

maka akan menunggu dua detik dan kemudian memeriksa nilai bit 

berikutnya , dan seterusnya 
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Pengirim tidak tahu kapan penerima telah menerima sinyal bit. 

Pengirim hanya tahu ketika clock mengirimkan sinyal untuk memulai 

transmisi data bit berikutnya.Bila seluruh data telah dikirim, transmitter 

dapat menambahkan bit paritas pada yang pemancar hasilkan. Bit Paritas 

dapat digunakan sebagai penerima saat melakukan pemeriksaan kesalahan. 

Kemudian, setidaknya satu bit penutup dikirim oleh transmitter. 

Ketika penerima telah menerima semua bit-bit pada data, 

penerima juga akan memeriksa Bits Paritasnya (baik pengirim dan 

penerima harus setuju pada apakah Bit Paritas akan digunakan), dan 

kemudian penerima mencari sebuah Bit Stop. Jika Bit Stop tidak muncul 

seperti biasanya, UART menganggap seluruh data menjadi kacau dan akan 

melaporkan sebagai Kesalahan Framing ke prosesor utama ketika data 

dibaca. Penyebab utama Kesalahan framing adalah bahwa sinyal bit/detik 

pengirim dan penerima tidak berjalan pada kecepatan yang sama, atau 

bahwa sinyal terputus. 

Terlepas dari apakah data yang diterima dengan benar atau tidak, 

UART otomatis membuang bit Start, Paritas dan Stop. Jika pengirim dan 

penerima dikonfigurasi identik, bit-bit tidak tertransmisikan ke host utama. 

Jika data lain siap untuk transmisi, Bit start untuk data baru dapat dikirim 

segera setelah Bit stop untuk kata sebelumnya telah dikirim. Karena data 

asynchronous bersifat adalah "sinkronisasi diri", jika tidak ada data yang 

dikirimkan, jalur transmisi dapat terhenti 

2.4.1.2 Analog toDigital Converter (ADC) 

Analog To Digital Converter (ADC) adalah pengubah input 

analog menjadi kode – kode digital.Input analog adalah berupa tegangan 

yang tetap atau fluktuatif dalam range tertentu tergantung dari referensi 

yang dipakai. ADC memiliki 2 karakter prinsip, yaitu kecepatan sampling 

dan resolusi. Kecepatan sampling suatu ADC menyatakan seberapa sering 

sinyal analog dikonversikan ke bentuk sinyal digital pada selang waktu 

tertentu. Kecepatan sampling biasanya dinyatakan dalam sample per 

second (SPS). 

 

Gambar 2.12 Tipe Sampling ADC 

Sumber :  http://elektronika-dasar.web.id/adc-analog-to-digital-convertion/ 
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Resolusi ADC menentukan ketelitian nilai hasil konversi ADC. 

Sebagai contoh: ADC 8 bit akan memiliki output 8 bit data digital, ini 

berarti sinyal input dapat dinyatakan dalam 255 (2n – 1) nilai diskrit. ADC 

12 bit memiliki 12 bit output data digital, ini berarti sinyal input dapat 

dinyatakan dalam 4096 nilai diskrit. Dari contoh diatas ADC 12 bit akan 

memberikan ketelitian nilai hasil konversi yang jauh lebih baik daripada 

ADC 8 bit. 

Prinsip kerja ADC adalah mengkonversi sinyal analog ke dalam 

bentuk besaran yang merupakan rasio perbandingan sinyal input dan 

tegangan referensi. Sebagai contoh, bila tegangan referensi (Vref) 5 volt, 

tegangan input 3 volt, rasio input terhadap referensi adalah 60%. Jadi, jika 

menggunakan ADC 8 bit dengan skala maksimum 255, akan didapatkan 

sinyal digital sebesar 60% x 255 = 153 (bentuk decimal) atau 10011001 

(bentuk biner).  

2.4.2 Eclipse 

Eclipse adalah sebuah IDE (Integrated Development 

Environment) untuk mengembangkan perangkat lunak dan dapat 

dijalankan di semua platform (platform-independent). Berikut ini adalah 

sifat dari Eclipse: 

Multi-platform: Target sistem operasi Eclipse adalah Microsoft 

Windows, Linux, Solaris, AIX, HP-UX dan Mac OS X. Mulit-language: 

Eclipse dikembangkan dengan bahasa pemrograman Java, akan tetapi 

Eclipse mendukung pengembangan aplikasi berbasis bahasa pemrograman 

lainnya, seperti C/C++, Cobol, Python, Perl, PHP, dan lain sebagainya. 

Multi-role: Selain sebagai IDE untuk pengembangan aplikasi, Eclipse pun 

bisa digunakan untuk aktivitas dalam siklus pengembangan perangkat 

lunak, seperti dokumentasi, test perangkat lunak, pengembangan web, dan 

lain sebagainya. 

Eclipse pada saat ini merupakan salah satu IDE favorit 

dikarenakan gratis dan open source, yang berarti setiap orang boleh 

melihat kode pemrograman perangkat lunak ini. Selain itu, kelebihan dari 

Eclipse yang membuatnya populer adalah kemampuannya untuk dapat 

dikembangkan oleh pengguna dengan komponen yang dinamakan plug-in. 
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Gambar 2.13 Tampilan Eclipse Dengan Plugin Sloeber 

Sumber :  Penulis 

Elipse AVR plugin, dengan tambahan plugin tersebut kita dapat 

memprogram mikrokontroler AVR menggunakan IDE ini, selain itu 

keuntungan menggunakan eclipse ialah dapat bekerja di berbagai sistem 

operasi. Sebelum menambahkan plugin AVR kedalam eclipse perlu 

menginstal komponen WINAVR dan AVR toolchain untuk mengaktifkan 

AVR GCC atau plugin lainnya seperti Sloeber. 

 

 


