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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Rumah Kaca 

Rumah kaca merupakan bangunan untuk budidaya tanaman yang dapat  mengatur 

beberapa variabel di dalamnya agar kondisi lingkungan sesuai dengan kebutuhan tanaman yang 

sedang dibudidayakan. Rumah kaca umumnya terbuat dari plastik atau kaca. Di dalam rumah 

kaca, nilai kelembaban, temperatur, dan intensitas cahaya sangat berpengaruh terhadap 

pertumbuhan dan kualitas tanaman. Kondisi lingkungan yang buruk dapat menurunkan kualitas 

atau membunuh tanaman. (Alfido,2014) 

Salah satu kondisi lingkungan yang sanngat penting dalam budidaya tanaman adalah 

cahaya. Cahaya digunakan untuk melakukan proses photosintesis. Setiap jenis tanaman 

memerlukan intensitas cahaya yang berbeda tergantung habitat aslinya. Cahaya yang 

diperlukan tumbuhan diukur dengan satuan lux (lx). (Alfido, 2014) 

2.2 Raspberry Pi 

Raspberry Pi disebut juga computer dengan ukuran kecil ( minicomp ) yang dapat bekerja 

layaknya komputer. Raspberry Pi 3menggunakan teknologi System On a Chip (SoC) dimana 

Central Processing Unit (CPU) serta Graphic Processing Unit (GPU) dan memori ada dalam 

satu kesatuan di Integrated Circuit (IC). Serta memiliki port USB, HDMI, Ethernet dan pin 

GPIO. terdapat 40 pin padaRaspberry Pi 3yang terhubung langsung pada sistem yang dengan 

bantuan program dapat digunakan fungsinya. Raspberry memerlukan Operating System (OS) 

agar dapat dijalankan, Operating System ini tersimpan di Memory Card atau Secure Digital 

(SD) Card layaknya hard disk. OS yang digunakanRaspberry Pi 3adalah OS linux, Ubuntu, 

Windows IoT dan lain-lain. ( Malik Abdillah Ibnul Hakim, Yeffry Handono Putra, 2014 ) 

 

Spesifikasi : 

 Quad Core 1.2GHz 64bit CPU 

 RAM 1GB 

 Wireless LAN dan Bluetooth 

 40-pin extended GPIO 

 2 ports dan 4 USB 

 4 Pole stereo output and composite video port 

 Full size HDMI 
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 CSI camera port untuk menghubungkan kamera Raspberry Pi  

 DSI display port untuk menghubungkan  Raspberry Pi touchscreen display 

 Micro SD port for loading your operating system and storing data 

 Upgraded switched Micro USB power source up to 2.5A 

 

Gambar 2.1 Raspberry pi 3 

 

Gambar 2.2 Pin Raspberry pi 3 
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2.3  TSL2561 Luminosity Sensor 

TSL2561 luminosity sensor adalah salah satu sensor cahaya digital, ideal digunakan pada 

situasi range cahaya yang luas. Dibandingkan dengan CdS cells dengan harga yang murah, 

sensor ini lebih presisi. Sensor ini dapat mengkalkulasi nilai Lux dan dapat dikonfigurasikan 

untuk gain/timing ranges yang berbeda untuk mendeteksi ranges cahaya dari 0,1 – 40,000+ 

Lux di udara. Bagian terbaik dari sensor ini adalah dilengkapi dengan infrared dan full 

spectrum diodes, sehingga dapat mengukur infrared, full-spectrum atau human-visible light. 

Banya sensor yang hanya dapat  mendeteksi satu atau dua unsur, yang berati sensor lain kurang 

akurat. ( S.U.Zagade, R.S. Kawitar, 2012 ) 

.  

Gambar 2.3. TSL2561 Luminosity Sensor 

Spesifikasi : 

 Dynamic range ( Lux ) : 0.1 – 40000 Lux 

 Tegangan : 2.7 – 3.6V 

 Interface : I2C 

 

Gambar 2.4 Light Sensor Test 
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2.4 Moisture Sensor SEN0114 

Moisture Sensor SEN0114 merupakan sensor kelembaban tanah dengan bantuan 

software yang memiliki tiga keluaran yaitu Ground (GND), Power (V) dan Analog Output 

(VS). Sensor ini mebaca jumlah kadar air di dalam tanah dengan menggunakan dua konduktor 

untuk melewatkan arus melalui tanah, sehingga sangat peka terhadap muatan listrik. Tegangan 

operasional SEN0114 berkisar dari 3,3 Volt sampai 5 Volt DC, sedangkan signal tegangan 

keluaran berkisar dari 0 – 4,2 Volt dan arus yang dihasilkan adalah 36mA. Ukuran dari sensor 

ini adalah 0.6 × 0.2 × 0.05 cm. ( Djunaiddin, dkk, 2014 ) 

 

Gambar 2.5 Sensor SEN0114 

2.5  Motor DC 

 Motor DC adalah suatu mesin yang dapat mengubah tenaga listrik arus searah menjadi 

tenaga gerak  berupa putaran motor. Prinsip dasar motor arus searah adalah jika sebuah kawat 

penghantar dialiri arus listrik diletakkan dalam medan magnet, maka pada kawat itu akan 

bekerja suatu gaya yang mempunyai arah seperti yang ditunjukkan oleh kaidah tangan kiri 

Fleming. (Agustina Sri, 2015) 
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2.6 Arduino Mega 

Arduino Mega  merupakan sebuah mikrokontroler yang Memiliki 54 pin input digital / 

output (dimana 15 dapat digunakan sebagai output PWM), 16 input analog, 4 UART, 16 MHz 

osilator kristal, port USB, jack listrik, dan tombol reset. Arduino juga dapat didukung melalui 

koneksi USB dari komputer, dari baterai 9V, atau dari catu daya. Arduino dapat dikontrol dari 

komputer atau diprogram oleh komputer dan kemudian diputus dan memungkinkan untuk 

bekerja secara independen. Arduino telah kompatibel dengan beberapa shield yang dirancang 

untuk Arduino. ( Intan Febriana, 2015 ).  

Berikut adalah karakteristik dari Arduino Mega : 

Microcontroller Atmega2560 

Operating Voltage 5V 

Input Voltage 

(recommended) 
7-12V 

Input Voltage (limits) 6-20V 

Pin Digital I/O  54 (terdiri dari 13 pin PWM output) 

Pin Analog Input  16 

Arus DC per I/O Pin 40 mA 

Arus DC untuk pin 3.3V  50 mA 

Flash Memory 
256 KB dimana 8 KB digunakan untuk 

bootloader 

SRAM 8 KB 

EEPROM 4 KB 

Clock Speed 16 MHz 
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Gambar 2.6 Arduino Mega 

 

2.7 Android 

 Android adalah operation system untuk perangkat selular  yang berbasis Linux. Seperti 

halnya produk-produk sistem operasi seperti Windows (XP, Vista, 7, dan lain lain). 

Perbedaanya berada pada sistem android yang berjalan untuk perangkat berbasis telepon 

selular. Jika dibandingkan dengan sistem operasi untuk perangkat mobile lainnya, Android 

memiliki sedikit keunggulan yaitu bersifat open source dan telah didukung dengan API 

(Application Programming Interface).  

 Ada beberapa kelebihan yang dimiliki oleh Android, sehingga Android akan terus dan 

semakin berkembang:  

 1. Open Android bersifat open sources , setiap orang dapat mengaksesnya, 

 memiliki komunitas pengembang yang besar sehingga dapat menghasilkan 

 aplikasi yang inovatif. 

2. Aplikasi bersifat Equal Android tidak membedakan antara aplikasi inti  dengan 

aplikasi – aplikasi tambahan. Ini memberi keuntungan, bahwa  setiap aplikasi 

memiliki akses yang sama terhadap kemampuan dari  sebuah mobile phone.  

3. Inovatif Aplikasi Android tidak membatasi pengembangan aplikasi  baru. 

Dengan android, kita dapat menciptakan aplikasi baru yang inovatif. Kemudahan dalam 

membangun aplikasi. Android memberikan akses  untuk seluruh library dan tools 

yang dapat digunakan untuk  mengembangkan aplikasi.  

( Adini Liska, dkk, 2016 ) 
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2.8 Bunga Krisan 

 Bunga krisan adalah salah satu bunga yang banya dibudidayakan. Bunga krisan 

memegang peranan  yang besar didalam kebudayaan dan kehidupan manusia di negeri Cina. 

Bunga krisan merupakan bunga yang mempunyai potensi sebagai bunga pot, bunga potong 

atau sebagai materi hiasan taman. Bunga krisan merupakan bunga majemuk yang terdiri dari 

sekumpulan bunga cakram (disk floret) dibagian tengah berbentuk tabung dan bunga tepi (ray 

floret) yang berbentuk pita disekelilingnya (Salinger, 1985). 

 Bunga krisan termasuk ke dalam jenis tanaman hari pendek yang inisiasi  

perkembangan bunga krisan bergantung pada panjang hari. Tanaman krisan membutuhkan 

cahaya lebih dari 13 jam sehari untuk tetap tumbuh secara vegetatif. Di Indonesia lamanya 

cahaya matahari berkisar antara sepuluh – dua belas jam perhari. Oleh karena itu dibutuhkan 

penambahan pencahayaan buatan  yang berasal dari lampu listrik.  

 Menurut Fides (1992) penambahan cahaya buatan berkisar sekitar 3-4 jam dengan 

intensitas cahaya dengan kisaran 32-108 lux. Pemberian cahaya buatan paling baik ialah antara 

malam sampai dengan dini hari. Bunga krisan membutuhkan kelembaban yang tinggi untuk 

awal pembentukan akar yaitu berkisar dari 90-95 persen. Tanaman muda sampai dewasa 

membutuhkan 70-80 persen. ( Engelin Olga Melo, 2012 ). 




