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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Tinjauan Umum 

Sistem Arduino merupakan pengendali yang dirancang untuk 

mempermudah penggunaan elektronik dalam berbagai bidang terutama sebagai 

Prototype penyiraman tanaman.  

Pada penelitian yang berjudul Perancangan Sistem Penyiraman Air 

Otomatis Berbasis Mikrokontroler dimana hal pertama yang dilakukan adalah 

mengetahui nilai suhu dan kelembaban tanah di sekitar lahan dengan 

menggunakan sensor SHT11. Selanjutnya data hasil sensor tadi diolah 

menggunakan microcontroller ATmega 8535 yang akan menghasilkan sinyal 

kendali pada aktuator dan mengirimkan data hasil pengukuran suhu ke komputer 

secara serial dengan protokol RS-232 dan menampilkan hasil pengukuran dengan 

visual basic. Jika nilai suhu dan kelembaban kurang pada batas normal, maka alat 

ini dapat menyiramkan air secara otomatis ke lahan. Secara keseluruhan kinerja 

alat sistem penyiraman air otomatis tersebut telah menunjukkan hasil sesuai 

dengan rancangan yakni pompa air akuarium dapat mengalirkan air ke lahan dan 

hasil nilai suhu dan kelembaban dapat di monitoring melalui komputer dengan 

menggunakan program visual basic (Harimurti, 2012). 

Pada penelitian yang berjudul Sistem Penyiraman Tanaman Anggrek 

Menggunakan Sensor Kelembaban dengan Program Borland Delphi 7 Berbasis 

Modul Arduino Uno R3 dimana pada mikrokontroler Arduino menerima inputan 

data dari sensor suhu dan kelembaban yang kemudian mengolahnya dan 

memberikan outputan berupa perintah melalui rellay driver. Di dalam sensor 

SHT-11 terdapat kapasitas polimer sebagai sensor kelembaban dan sebuah pita 

regangan sebagai sensor temperature. Kedua output sensor ini dihubungkan pada 

ADC 14 bit yang berada di dalam sensor untuk dirubah kedalam data digital. Data 

digital ini yang nanti diminta oleh mikrokontroler yang selanjutya dirubah ke 

besaran fisik suhu dan kelembaban. Pada rangkain rellay driver yang digunakan 

merupakan rengkaian rellay aktif Low. Diman rellay akan aktif ketika diberi 
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logika Low (0). Hal ini terjadi dikarenakan karena transistor yang digunakan pada 

rangkaian rellay driver adalah transistor PNP. Proses otomatisasi penyiraman 

tanaman anggrek dapat berjalan dengan baik berdasarkan nilai kelembaban yang 

dideteksi oleh sensor SHT-11 yaitu ketika kelembaban bernilai di bawah 60% 

RH. Proses penurunan suhu cukup sulit karena desain miniatur rumah kaca yang 

terbuat dari bahan acrylic, dimana bahan ini menyerap panas. Namun, aplikasi 

monitoring dan kontrol suhu dan kelembaban pada rumah kaca tanaman anggrek 

dapat berjalan dengan baik. (Widhi, 2014) 

Pada penelitian yang berjudul Prototype Penyiram Tanaman Persemaian 

dengan Sensor Kelembaban Tanah Berbasis Arduino menjelaskan bahwa pada 

bidang pertanian sangat penting dalam pemenuhan kebutuhan pokok manusia. 

Tak terkecuali sayur mayur yang dihasilkan para petani sayur, para petani 

menghasilkan berbagai macam sayur seperti bayam, kubis, kembang koal, cabai 

dan hasil lainnya. Dengan semakin banyaknya penduduk semakin banyak pula 

permintaan terhadap sayur. Namun saat ini kebutuhan sayur dari petani belum 

bisa dikatakan maksimal, dikarenakan petani masih menggunakan teknologi 

manual dalam system pertanian yang digunakan. Seperti dalam proses pembuatan 

bibit sayur petani masih menggunakan sistem manual, sehingga dalam proses 

pembibitan masih terbatas dan biaya yang digunakan cukup banyak. Dengan 

bekembangnya teknologi saat ini dimungkinkan dibuat sebuah teknologi 

penyiraman yang bertujuan untuk merancang sebuah alat penyiraman tanaman 

persemaian otomatis yang dapat mengatasi masalah dalam penyiraman bibit sayur 

dan sebagai bahan pembelajaran (Prasetyo, 2015).  

Prototype ini menggunakan Arduino Uno sebagai pengontrol utama, 

sensor kelembaban tanah digunakan untuk membaca kadar kelembaban tanah dan 

digunakan sebagai saklar untuk menghidupkan pompa penyiram. Motor DC 

digunakan untuk mengerakan air penyiram supaya dapat maju mundur saat 

penyiraman Dalam pengaplikasianya alat ini diterapkan di dalam tempat 

persemaian bibit sayur. Sehingga petani tidak lagi harus meyirami bibit yang 

ditebar ditempat persemian. Dengan adanya alat penyiram otomatis tadi, sensor 

kelembaban tanah akan membaca kelembaban tanah apakah tanah dalam keadaan 

kering apa sudah dalam keadaan basah. Ketika tanah dalam keadaan kering, mak 
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alat penyiram ini akan menyiram sampai tanah menjadi basah dan ketika sudah 

basah mesin akan mati dengan sendirinya (Prasetyo, 2015). 

Pada penelitian yang berjudul Model Sistem Penyiraman dan Penerangan 

Taman Menggunakan Soil Moisture Sensor dan Rtc (Real Time Clock) Berbasis 

Arduino Uno menjelaskan bahwa trend teknologi dalam bidang elektro maupun 

perangkat keras pada era ini menimbulkan banyak sekali pengembangan alat 

perangkat keras yang bersifat sistem kontrol sampai ke otomatisasi yang sangat 

beragam kegunaannya. Salah satu contoh yaitu sistem kontrol ruangan, 

otomatisasi pendeteksi asap rokok, otomatisasi sistem penyiraman serta bentuk 

pengembangan lainnya. Penelitian ini membahas tentang sistem penyiraman dan 

penerangan taman dengan menggunakan soil moisture sensor dan real time clock 

DS3231 serta LDR sebagai sensor pendeteksi cahaya. untuk sistem 

penerangannya. Software yang digunakan pada penelitian ini adalah Arduino IDE. 

Dimana sistem yang dibuat bekerja berdasarkan inputan yang diambil dari sensor 

kelembaban tanah yaitu soil moisture sensor, yang nantinya akan ditampilkan 

pada LCD 20x4 berupa status kelembabannya, output sistem yang digunakan 

berupa pompa air yang akan menyala jika kondisi tanah berada dibawah rata-rata 

pada rentang <=40% namun akan berhenti pada kondisi tanah mencapai >60%. 

Pemrosesan data ini diolah melalui Arduino UNO (Permadi, 2016). 

Pada penelitian yang berjudul Perancangan Alat Penyiram Tanaman 

Otomatis dengan Yl69 Berbasis Arduino Uno R3 bahwa dalam hasil pengujian 

dari alat penyiram tanaman otomatis dengan YL69 berbasis arduino uno R3 

penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa alat ini dapat membaca kelembaban 

tanah dengan soil moisture sensor yang didapatkan dari inputan data analog pada 

probe soil. LCD sebagai output yang berfungsi menampilkan persentase 

kelembaban tanah dalam bentuk Relatif Humidity (RH) (Wijaya, 2017). Alat ini 

membutuhkan perangkat untuk menjalakan alat Penyiram tanaman otomatis 

dengan YL69 berbasis arduino uno R3 ini menggunakan Arduino IDE yang 

dijalankan oleh windows 7 dan untuk meyimpan perintah program. Sistem ini 

dapat melakukan penyiraman otomatis saat sensor Soil Moisture YL69 

mendeteksi Kelembaban lebih dari sama dengan 30% RH. Kemudian pompa akan 
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mengalirkan air. Jika kelembaban sudah kembali normal maka pompa akan mati 

(Wijaya, 2017). 

 

 

 

2.2 Pemrograman Arduino 

Arduino merupakan perangkat yang dapat digunakan untuk 

mengembangkan suatu sistem interaktif, yang menerima input dari bermacam 

switch atau sensor, dan mengendalikan bermacam hal semisal lampu, motor, dan 

beberapa bentuk output lainnya (Anonim, 2014). 

Ada berbagai macam jenis microcontroller dan platform yang tersedia 

untuk keperluan komputasi fisik. Arduino telah dirancang secara sederhana 

sehingga mudah dipelajari, mudah dikembangkan untuk keperluan project tugas 

sekolah, kuliah, ataupun tugas akhir. Adapun kelebihan yang coba ditawarkan 

pada Arduino antara lain (Anonim, 2014) : 

a. Relatif murah  

b. Bersifat cross-platform yang berarti dapat dijalankan di berbagai 

operating system seperti Windows, Macintosh OSX, dan Linux  

c. Sederhana, dengan programming environment turunan dari bahasa 

pemrograman C yang mudah dipahami 

d. Bersifat open source baik hardware maupun software 

Berikut ini beberapa function yang biasa digunakan untuk dasar tutorial 

pemrograman Arduino, yakni (Anonim, 2014): 

1. setup()  

Function ini digunakan untuk inisialisasi variable, pin mode, 

penggunaan library, dan lain sebagainya. Function ini hanya dijalankan sekali, 

pada saat Arduino pertama kali dinyalakan, atau setelah reset.  

2. loop()  

Setelah function setupQ, digunakan function loop(). Dimana sesuai 

dengan namanya, function ini digunakan untuk menjalankan program utama 

dalam Arduino secara berulang terus-menerus, hingga Arduino dimatikan atau 

reset.  
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3. pinMode()  

Function ini digunakan untuk melakukan konfigurasi secara spesifik 

fungsi dari sebuah pin, apakah digunakan sebagai input atau sebagai output. 

Berikut ini merupakan contoh penggunaan function pinMode(), yaitu: 

a. pinMode(0, INPUT) konfigurasi pin 0 Arduino sebagai pin input  

b. pinMode(13, OUTPUT) konfigurasi pin 13 Arduino sebagai pin output 

4. digitalReadO  

Function digitalReadO ini digunakan untuk membaca nilai pin digital 

yang spesifik, apakah bernilai HIGH atau LOW. Contoh penggunaan function 

digitalRead() ialah sebagai berikut : 

digitalRead(O) membaca nilai digital dari pin 0 Arduino 

5. digitalWriteO  

Selain membaca nilai, ada juga function untuk menuliskan atau 

memberikan nilai pada suatu pin digital secara spesifik. Dengan function 

digitalWrite() dapat memberikan nilai pin digital yang spesifik apakah 

bernilai HIGH atau LOW, dapat dilakukan. Contoh penggunaan function 

digitalWriteO ialah sebagai berikut : 

digitalWrite(13, HIGH) memberikan nilai digital HIGH 

pada pin 13 Arduino  

6. delay()  

Function delay() sesuai dengan namanya, digunakan untuk 

memberikan waktu tundaan (dalam satuan millisecond) untuk mengerjakan 

satu baris program ke baris selanjutnya.  

Contoh penggunaan function delay() ialah sebagai berikut: 

delay(lOOO) berarti memberikan waktu tundaan 1000 

millisecond, atau setara dengan 1 detik sebelum 

melanjutkan mengerjakan perintah baris program 

selanjutnya  

7. analogRead()  
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Selain membaca nilai digital, Arduino juga dapat digunakan untuk 

membaca nilai analog. Dengan menggunakan function analogRead(), untuk 

membaca nilai analog melalui pin analog. Untuk board Arduino UNO 

memiliki 6 channel analog, Arduino Mini dan Nano 8 channel, sedangkan 

Arduino Mega 10 channel, dengan resolusi 10 bit analog to digital converter.  

Dengan resolusi 10 bit memungkinkan pemetaan tegangan antara 0 

volt hingga 5 volt dalam nilai integer dari 0 hingga 1023. Sehingga resolusi 

pembacaan nilai analog ialah 5 volt dibagi 1024 unit, atau sekitar 4,9 mV per 

unit.  

Dibutuhkan sekitar 100 microsecond untuk membaca suatu input 

analog, dengan kata lain tingkat pembacaan maximum nilai analog adalah 

10000 kali dalam satu detik.  

8. analogReference(type)  

Pada functionanalogReference(type) digunakan untuk memberikan 

nilai tegangan referensi untuk input analog. Berikut merupakan pilihan type 

yang ada antara lain : 

a. DEFAULT, berarti nilai tegangan default untuk board Arduino ialah 5 volt 

atau 3,3 volt  

b. INTERNAL, sebuah referensi built-in, setara tegangan 1,1 volt pada 

ATmegal68 atau ATMega 328, dan 2,56 volt untuk ATMega8  

c. INTERNAL1V1, sebuah referensi built-in, tegangan 1,1 volt, untuk 

Arduino Mega  

d. INTERNAL2V56, sebuah referensi built-in, tegangan 2,56 volt, untuk 

Arduino Mega  

e. EXTERNAL, sebuah referensi referensi dari pin AREF, nilai tegangan 

berkisar anatar 0 volt hingga 5 volt 

 

2.3 Sistem Arduino UNO 

Arduino merupakan suatu pengendali mikro single-board yang bersifat 

open-source dan diturunkan dari Wiring platform serta dirancang untuk 

memudahkan penggunaan elektronik dalam berbagai bidang.  
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Hardwarenya memiliki prosesor Atmel AVR dan softwarenya memiliki 

bahasa pemrograman sendiri. Saat ini Arduino sangat populer di seluruh dunia. 

Banyak sekali pemula yang belajar mengenal robotika dan elektronika lewat 

Arduino karena mudah dipelajari.  

Tapi tidak hanya pemula, para hobbyist atau profesional pun ikut senang 

mengembangkan aplikasi elektronik menggunakan Arduino. Bahasa yang 

digunakan dalam Arduino tersebut bukan bahasa assembler yang relatif sulit, 

tetapi bahasa C yang disederhanakan dengan bantuan pustaka-pustaka (libraries) 

Arduino (Arief. 2014). 

Arduino Uno adalah board berbasis mikrokontroler pada ATmega328. 

Board ini memiliki 14 digital input / output pin (dimana 6 pin dapat digunakan 

sebagai output PWM), 6 input analog, 16 MHz osilator kristal, koneksi USB, jack 

listrik tombol reset (Anonim, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Arduino UNO 

Sumber : ecadio.com, 2016 

 

Pin-pin ini berisikan semua yang diperlukan untuk mendukung 

mikrokontroler, pin hanya terhubung ke komputer dengan kabel USB atau  

sumber  tegangan bisa didapat dari adaptor AC-DC atau baterai untuk 

menggunakannya. (Anonim, 2016) 
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Kelebihan dari Arduino itu sendiri yaitu tidak perlu perangkat chip 

programmer karena didalamnya sudah terdapat bootloadder yang dapat 

menangani upload program dari computer, sudah memiliki sarana komunikasi 

USB, sehingga pengguna laptop yang tidak memiliki port serial/RS323 bisa 

menggunakannya, dan memiliki modul siap pakai (Shield) yang bisa ditancapkan 

pada board arduino. Contohnya shield GPS, Ethernet, dan lain-lain (Anonim, 

2016). 

Tabel 2.1 Deskripsi Arduino Uno 

Mikrokontroller Atmega328 

Operasi Voltage 5V 

Input Voltage 7-12 V (Rekomendasi) 

Input Voltage 6-20 V (limits) 

I/O 14 pin (6 pin untuk PWM) 

Arus 50 mA 

Flash Memory 32 KB 

Bootloader RAM 2 KB 

EEPROM 1 KB 

Kecepatan 16 Mhz 

Sumber : Anonim. 2016 

 

Untuk memberikan gambaran mengenai apa saja yang terdapat di dalam 

sebuah microcontroller, pada gambar berikut ini diperlihatkan (gambar 2.3) 

contoh diagram blok sederhana dari microcontroller ATmega328 (dipakai pada 

Arduino Uno) seperti gambar blok diagram sederhana dibawah ini: 
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Gambar 2.2 Konfigurasi Pin ATMega328 

Sumber : http://library.binus.ac.id/  2016 

Blok-blok di atas dijelaskan sebagai berikut (Anonim, 2012) : 

a. Universal Asynchronous Receiver/Transmitter (UART) adalah antar muka 

yang digunakan untuk komunikasi serial seperti pada RS-232, RS-422 dan 

RS-485. 

b. 2KB RAM pada memory kerja bersifat volatile (hilang saat daya dimatikan), 

digunakan oleh variable-variabel di dalam program. 

c. 32KB RAM flash memory bersifat non-volatile, digunakan untuk menyimpan 

program yang dimuat dari komputer. Selain program, flash memory juga 

menyimpan bootloader. Bootloader ini yang menjembatani antara software 

compiler arduino dengan mikrokontroler. Dan ketika pengguna papan 

mikrokontroller arduino menulis program tidak perlu banyak menuliskan 

sintak bahasa C, cukup melakukan pemanggilan fungsi program, hemat waktu 

dan pikiran. 

d. 1KB EEPROM bersifat non-volatile, digunakan untuk menyimpan data yang 

tidak boleh hilang saat daya dimatikan. Tidak digunakan pada papan Arduino. 

Central Processing Unit (CPU), bagian dari microcontroller untuk 

menjalankan setiap instruksi dari program. 

http://library.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2/2012-2-00944-SK%20Bab2001.pdf
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e. Port input/output, pin-pin untuk menerima data (input) digital atau analog, dan 

mengeluarkan data (output) digital atau analog. 

 

2.4 Soket USB 

Soket USB merupakan soket kabel USB yang disambungkan ke komputer 

atau laptop. Fungsi dari soket USB adalah untuk mengirimkan program ke 

arduino dan juga sebagai port komunikasi serial (Anonim, 2016). 

 

2.5 Input/Output Digital dan Input Analog 

Input/output digital atau digital pin merupakan pin pin untuk 

menghubungkan arduino dengan komponen atau rangkaian digital. Contohnya, 

jika ingin membuat LED berkedip. Dimana LED tersebut bisa dipasang pada 

salah satu pin input atau output digital dan ground. Komponen lain yang 

menghasilkan output digital atau menerima input digital dapat disambungkan ke 

pin pin ini. Input analog atau analog pin adalah pin pin yang berfungsi untuk 

menerima sinyal dari komponen atau rangkaian analog. contohnya , 

potensiometer, sensor suhu, sensor cahaya, dll (Anonim, 2016). 

 

2.6 Catu Daya 

Pin-pin catu daya adalah pin yang memberikan tegangan untuk komponen 

atau rangkaian yang dihubungkan dengan arduino. Pada bagian catu daya ini pin 

Vin dan Reset. Vin digunakan untuk memberikan tegangan langsung kepada 

arduino tanpa melalui tegangan pada USB atau adaptor, sedangkan Reset adalah 

pin untuk memberikan sinyal reset melalui tombol atau rangkaian eksternal 

(Anonim, 2016). 

 

2.7 Baterai / Adaptor 

Soket baterai atau bisadisebut adaptor digunakan untuk menyuplai arduino 

dengan tegangan dari baterai/adaptor 9V pada saat arduino sedang tidak 

disambungkan kekomputer. 
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Jika arduino sedang disambungkan kekomputer dengan USB, Arduino 

mendapatkan suplai tegangan dari USB, Jika tidak perlu memasang 

baterai/adaptor pada saat memprogram arduino (Anonim, 2016). 

 

2.8 Mikrokontroller 

Menurut Dian Artanto dalam bukunya “Mikrokontroller merupakan sistem 

komputer yang seluruh atau sebagian besar elemennya dikemas dalam satu chip 

IC sehingga sering juga disebut single chip microcomputer (Artanto, 2012). 

Mikrokontoler merupakan suatu trobosan teknologi mikroprosesor dan 

mikrokomputer terbaru yang hadir memenuhi kebutuhan pasar. Sebagai teknologi 

terbaru dengan semikonduktor yang mengandung transistor yang lebih banyak 

namun hanya membutuhkan ruang kecil sebagai wadah penempatannya dan dapat 

diproduksi secara massal sehingga harganya lebih murah dan dapat terjangkau 

oleh hampir seluruh kalangan masyarakat.  

Oleh karena itu mikrokontroler sangan cocok diterapkan untuk mengontrol 

berbagai peralatan-peralatan yang lebih canggih dibandingkan dengan computer 

PC, karena effektivitas dan kefleksibelannya yang tinggi (Syarif, M., 2011). 

Suatu kontroler digunakan untuk mengontrol suatu proses atau aspek-

aspek dari lingkungan. Satu contoh aplikasi dari mikrokontroler adalah untuk 

memonitor rumah kita. Ketika suhu naik kontroler membuka jendela dan 

sebaliknya.  

Pada masanya, kontroler dibangun darikomponen-komponen logika secara 

keseluruhan, sehingga menjadikannya besar dan berat. Setelah itu barulah 

dipergunakan mikrokprosesor sehingga keseluruhan kontroler masuk kedalam 

PCB yang cukup kecil.  
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Gambar 2.3 Mikrokontroller 

Sumber : ecadio.com 2016 

 

Hingga saat ini masih sering kita lihat kontroler yang dikendalikan oleh 

mikroprosesor biasa (Zilog Z80, Intel 8088, Motorola 6809, dsb). Pada proses 

pengecilan komponen terus berlangsung, semua komponen yang diperlukan guna 

membangun suatu kontroler dapat dikemas dalam satu keping. Maka terciptalah 

komputer keping tunggal (one chip microcomputer) atau disebut juga dengan 

mikrokontroler. Mikrokontrolere adalah suatu IC dengan kepadatan yang sangat 

tinggi, dimana semua bagian yang diperlukan untuk suatu kontroler telah dikemas 

dalam satu keping, biasanya terdiri dari: 

a. CPU (Central Processing Unit) 

b. RAM (Random Access Memory) 

c. EEPROM/EPROM/PROM/ROM 

d. I/O, Serial & Parallel 

e. Timer 

f. Interupt Controller 

Rata-rata pada mikrokontroler memiliki instruksi manipulasi bit, akses ke 

I/O secara langsung dan mudah, dan proses interupt yang cepat dan efisien. 

Dengan kata lain, mikrokontroler disebut dengan "Solusi satu Chip" yang secara 

drastis mengurangi jumlah komponen dan biaya disain (harga relatif rendah) 

(Efendi, 2016). Mikrokontroler ada pada perangkat elektronik di sekeliling kita. 

Misalnya handphone, MP3 player, DVD, televisi, AC, dll. Mikrokontroler juga 
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biasanya dipakai untuk keperluan mengendalikan robot, baik robot mainan, 

maupun robot industry (Efendi, 2016). 

 

2.9 Sensor Soil Moisture 

Kelembaban udara menggambarkan kandungan uap air di udara yang 

dapat dinyatakan sebagai kelembaban mutlak, kelembaban nisbi (relatif) maupun 

defisit tekanan uap air. Kelembaban nisbi adalah membandingkan antara 

kandungan ataupun tekanan uap air aktual dengan keadaan jenuhnya atau pada 

kapasitas udara untuk menampung uap air (Anonim, 2012). 

Pada peralatan elektronik juga menjadi mudah berkarat jika udara 

disekitarnya memiliki kelembaban yang cukup tinggi. Oleh karena itu, informasi 

mengenai kelembaban udara pada suatu area tertentu menjadi sesuatu hal yang 

sangat penting untuk diketahui karena menyangkut efek-efek yang 

ditimbulkannya juga cukup besar.(Anonim, 2012). 

Moisture sensor adalah sensor kelembaban yang dapat mendeteksi 

kelembaban dalam tanah. Moisture sensor ini sangat sederhana, akan tetapi ideal 

untuk memantau taman kota, atau tingkat air pada tanaman pekarangan. Sensor ini 

terdiri dari dua probe untuk melewatkan arus listrik dalam tanah seperti yang 

ditunjukkan pada gambar 2.4 dibawah ini. Kemudian membaca resistansinya 

untuk mendapatkan nilai tingkat kelembaban (Pambudi, 2014).  

Semakin banyak air membuat tanah lebih mudah menghantarkan listrik 

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

listrik (resistansi besar). Sensor ini sangat membantu Anda untuk mengingatkan 

tingkat kelembaban pada tanaman atau memantau kelembaban tanah di kebun. IO 

Expansion Shield adalah shield yang sempurna untuk menghubungkan Sensor 

dengan Arduino (Pambudi, 2014). 



18 
 

 

 

Gambar 2.4 Soil Moisture Sensor 

Sumber : Permadi, 2017 

2.10 Sensor Ultrasonik 

Gelombang Ultrasonik adalah gelombang bunyi yang mempunyai 

frekuensi sangat tinggi yaitu 20.000 Hz. Bunyi Ultrasonik tidak dapat di dengar 

oleh telinga manusia, namun dapat didengar oleh anjing, kucing, kelelawar, dan 

lumba-lumba. Bunyi ultrasonik hanya dapat merambat melalui zat padat, cair dan 

gas. Reflektivitas bunyi ultrasonik di permukaan zat padat hampir sama dengan 

reflektivitas bunyi ultrasonik di permukaan zat cair. Akan tetapi, gelombang 

bunyi ultrasonik akan diserap oleh tekstil dan busa (Santoso, 2015). 

Sensor Ultrasonik adalah sebuah sensor yang berfungsi untuk mengubah 

besaran fisis (bunyi) menjadi besaran listrik dan sebaliknya. Cara kerja sensor ini 

didasarkan pada prinsip dari pantulan suatu gelombang suara sehingga dapat 

dipakai untuk menafsirkan eksistensi (jarak) suatu benda dengan frekuensi 

tertentu. Disebut sebagai sensor ultrasonik karena sensor ini menggunakan 

gelombang ultrasonik (Santoso, 2015). 

Sensor ini merupakan sensor ultrasonik siap pakai, satu alat yang 

berfungsi sebagai pengirim, penerima, dan pengontrol gelombang ultrasonik. Alat 

ini bisa digunakan untuk mengukur jarak benda dari 2cm - 4m dengan akurasi 

3mm.  

Alat ini memiliki 4 pin, pin Vcc, Gnd, Trigger, dan Echo. Pin Vcc untuk 

listrik positif dan Gnd untuk ground-nya. Pin Trigger untuk trigger keluarnya 

sinyal dari sensor dan pin Echo untuk menangkap sinyal pantul dari benda. 

(Santoso, 2015). 
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Gambar 2.5 Sensor Ultrasonik 

Sumber : Santoso, 2015 

 

2.11 Relay 

Relay adalah suatu peranti yang bekerja berdasarkan elektromagnetik 

untuk menggerakan sejumlah kontaktor yang tersusun atau sebuah sakelar 

elektronis yang dapat dikendalikan dari rangkaian elektronik lainnya dengan 

memanfaatkan tenaga listrik sebagai sumber energinya (Anonim. 2016). 

Relay memiliki 3 bagian utama, yaitu: 

a. Common, yang merupakan bagian yang tersambung dengan Normally Close 

(dalam keadaan normal). 

b. Coil (kumparan), merupakan komponen utama relay yang digunakan untuk 

menciptakan medan magnet. 

c. Kontak, yang terdiri dari Normally Close dan Normally Open 

 
Gambar 2.6 Relay 

Sumber: Supranata, 2017 

http://www.halimsupranata.com/
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Berdasarkan penggolongan jumlah Pole dan Throw-nya sebuah relay, 

maka relay dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagaian yaitu: 

a. Single Pole Single Throw (SPST) : Relay golongan ini memiliki 4 Terminal, 2 

Terminal untuk Sakelar dan 2 Terminalnya lagi untuk Coil. 

b. Single Pole Double Throw (SPDT) : Relay golongan ini memiliki 5 Terminal, 

3 Terminal untuk Sakelar dan 2 Terminalnya lagi untuk Coil. 

c. Double Pole Single Throw (DPST) : Relay golongan ini memiliki 6 Terminal, 

diantaranya 4 Terminal yang terdiri dari 2 Pasang Terminal Sakelar sedangkan 

2 Terminal lainnya untuk Coil. Relay DPST dapat dijadikan 2 Sakelar yang 

dikendalikan oleh 1 Coil. 

d. Double Pole Double Throw (DPDT) : Relay golongan ini memiliki Terminal 

sebanyak 8 Terminal, diantaranya 6 Terminal yang merupakan 2 pasang Relay 

SPDT yang dikendalikan oleh 1 (single) Coil. Sedangkan 2 Terminal lainnya 

untuk Coil. 

 

Gambar 2.7 Contoh Rangkaian Sistem Arduino UNO 

 terhadap Relay 

Sumber : Halim Supranata, 2017 

http://www.halimsupranata.com/
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2.12 Adaptor 

Adaptor merupakan suatu alat atau jembatan yang berfungsi untuk 

menyambungkan suber tegangan DC. Dimana tegangan DC ini dibutuhkan oleh 

berbagai macam rangkaian elektronik untuk dapat dioperasikan, seperti halnya 

adaptor/ power supply yang digunakan pada arduino uno. Rangkaian inti dari 

adaptor/ power supply adalah suatu rangkaian penyearah yaitu rangkaian yang 

mengubah sinyal bolak-balik (AC) menjadi sinyal searah (DC) (Anonim. 2016). 

Pada proses pengubahan dimulai dari penye-arah oleh diode, penghalusan 

tegangan kerut (Ripple Viltage Filter) dengan menggunakan condensator dan 

pengaturan (regulasi) oleh rangkaian regulator. Pengaturan tersebut meliputi 

pengubahan tingkat tegangan atau arus. Pada teknik regulasi pada pembuatan 

adaptor, kita mengenal teknik regulasi daya linier dan teknik regulasi switching 

(Anonim. 2016). 

Sistem rangkaian penyearah ada 4 fungsi dasar, antara lain: 

a. Tranformasi (trafo) tegangan yang berfungsi untuk menurunkan tegangan 

yang diinginkan. 

b. Rangkaian penyearah, rangkaian ini berfungsi untuk mengubah tingkat 

tegangan arus bolak balik ke arus searah. 

c. Filter (Condesator), yang merupakan rangkaian untuk memproses fluktuasi 

penyearah yang menghasilkan keluaran tegangan DC yang lebih rata. 

d. Regulasi adalah parameter yang sangat penting pada adaptor dan regulator 

tegangan dengan bahan bervariasi. 

Pada masa teknologi modern saat ini adaptor/ power supply rata-rata sudah 

tidak lagi menggunakan transformator step down, dimana tegangan AC 

diturunkan terlebih dahulu melalui sebuah transformator step down keluaran trafo 

diserahkan dengan diode dan diratakan dengan kapasitor elekronik (elco) 

(Anonim. 2016). 

Adaptor/ power supply sekarang umumnya menggunakan sistem 

switching, sinyal AC dari tegangan jala-jala listrik 220V disearahkan lebih dahulu 

ketegangan DC melalui sebuah rangkaian diode penyearah dan elco. Tegangan 

DC hasil penyearah ini kemudian disaklar on-off secara terus menerus dengan 

frekuensi tertentu sehingga memungkinkan nilai indikator dari trafo menjadi lebih 
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kecil. Hal ini khususnya untuk memperkecil ukuran power supply (Anonim. 

2016). 

2.13 Pompa Air  

Pompa  adalah  mesin atau peralatan mekanis yang digunakan untuk 

menaikkan cairan dari  dataran  rendah  ke  dataran tinggi atau untuk mengalirkan 

cairan dari daerah bertekanan rendah ke daerah yang bertekanan tinggi. Pompa 

juga sebagai penguat laju aliran pada suatu sistem jaringan perpipaan. Hal ini 

dicapai dengan membuat suatu tekanan yang rendah pada sisi  masuk atau suction 

dan tekanan yang tinggi pada sisi keluar atau discharge dari pompa. Pada 

prinsipnya, pompa mengubah energi mekanik motor menjadi energi aliran fluida. 

Energi yang diterima oleh fluida akan digunakan untuk menaikkan tekanan dan 

mengatasi tahanan – tahanan yang terdapat pada saluran yang dilalui (Anonim. 

2016). 

Pompa sendiri juga dapat digunakan pada proses - proses  yang 

membutuhkan tekanan  hidraulik  yang  besar.  Hal  ini  bisa  dijumpai pada 

peralatan - peralatan berat.  Dalam operasi, mesin – mesin membutuhkan tekanan 

discharge yang besar dan tekanan isap yang rendah. Akibat tekanan yang  rendah 

pada  sisi isap pompa  maka  fluida  akan  naik dari kedalaman tertentu, 

sedangkan akibat tekanan yang tinggi pada sisi discharge akan memaksa fluida 

untuk naik sampai pada ketinggian yang diinginkan (Anonim. 2016). 

 

2.14 Kadar Air 

Kadar air adalah jumlah air yang terkandung di dalam suatu benda, seperti 

tanah (yang disebut juga kelembaban tanah), bebatuan, bahan pertanian, dan 

sebagainya. Kadar air digunakan secara luas dalam bidang ilmiah dan teknik dan 

diekspresikan dalam rasio, dari 0 (kering total) hingga nilai jenuh air di mana 

semua pori terisi air. Nilainya bisa secara volumetrik ataupun gravimetrik 

(massa), basis basah maupun basis kering.  

 

2.15 Kelembaban Tanah 

Menurut Lukman Arifin (2012) tanaman hias membutuh kan kadar air 

pada tanah yang bervariasi. Ada beberapa tanaman hias yang membutuhkan tanah 
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lembab, kering, atau bahkan berair. Berikut contoh tanaman hias beserta tingkat 

kadar air yang di butuhkan: 

a. Euphorbia (Kering) 

b. Plumaria/ Kamboja (Lembab) 

c. Aglonema (Berair) 

Pada tanaman Euphorbia lebih membutuhkan sedikit air karena memiliki 

daun sedikit dan kecil sehingga tidak menghabiskan banyak air saat fotosintesis. 

Daunnya memang kecil dan sedikit, tetapi Plumaria/kamboja membutuhkan air 

yang sedang karena struktur batangnya yang berair.  

Oleh karena itu proses osmosis juga membutuhkan air yang cukup banyak. 

Tanaman dengan jenis aglaonema membutuhkan banyak air karena berdaun lebar 

dan batangnya yang berair. 

 

2.16 Pengujian Sistem 

Berdasarkan penelitian dengan judul “Model Sistem Penyiraman dan 

Penerangan Taman Menggunakan Soil Moisture Sensor dan Rtc (Real Time 

Clock) Berbasis Arduino Uno” oleh Achmad Dimas Permadi (2016), dilakukan 

pengujian sebagai berikut: 

a. Uji Coba Struktural 

Pada Uji Coba Struktural ini dilakukan pengujian yang bertujuan 

untuk mengetahui apakah jalur-jalur rangkaian sudah terhubung dengan benar 

sehingga sistem dapat berjalan berfungsi dengan baik. Pengujian ini 

dilakukan dengan mengetes jalur-jalur rangkaian menggunakan multimeter. 

Berikut tabel hasil pengujian struktural sistem. 

b. Pengujian Fungsional 

Pengujian Fungsional dilakukan untuk mengetahui apakah tegangan 

yang mengalir di dalam rangkaian sudah sesuai dengan yang dibutuhkan. 

Pengujian ini dilakukan dengan cara mengetes tegangan output tiap komponen 

dengan menggunakan multimeter maupun program. 

c. Uji coba Validasi 

Tahap ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sistem yang 

telah dirancang apakah sudah bekerja dengan baik atau belum. Uji coba 
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validasi penyiraman merupakan proses pengujian yang dilakukan dengan 

menggunakan soil moisture sensor. 

 


