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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Arduino Uno 

Arduino uno merupakan open soure elektronik prototyping platflom yang 

fleksibel dan bisa diterapkan pada perangkat keras dan lunak [4]. Pada arduino 

memiliki 14 pin digital dan 6 pin dapat digunakan sebagai output PWM.  Arduino 

terdiri atas : 

 6 Input Analog

 16 MHz osilator kristal

 USB

 Tegangan untuk konektor

 Header ICPS yang berjumlah 13

 Tombol reset .

Software arduino tediri beberapa compiler bahasa pemograman awal dan 

sebuah boot load yang diproses oleh mikrokontroler [5]. Perangkat keras arduino 

terdiri dari Atmel AVR mikrokontroler, 8 bit dan 32 bit Atmel ARM. Software 

arduino yang digunakan adalah driver dan IDE 

IDE (Integrated Development Environment ) meupakan program khusus 

suatu komputer yang bisa membuat rancangan atau sketsa progra. Power arduino 

dapat diaktifkan melalui koneksi USB. Sumber daya eksternal berasal dari baterai 

atau adaptor ACDC . Papan arduino beroprasi pada tegangan eksternal 5 sampai 

dengan 12 volt.  
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Gambar 2.1 Arduino Uno R3 

Tabel 2.1 Spesifikasi Arduino UNO 

Mikrokontroller  ATmega 328 

Operasi tegangan 5Volt 

Input tegangan Disarankan 7-11 volt 

Input tegangan batas  6-20 volt  

Pin I/Odigital  14 (6 bisa untuk PWM) 

PIN ANALOG  6 

Arus DC tiap pin I/O 50Ma 

Arus DC ketika 3.3 V 50Ma 

Memori flash  32 KB (ATmega328) dan 0,5 

KB digunakan oleh bootloader 

SRAM 2 KB (ATmega328) 

EEPROM 1 KB (ATmega328) 

Kecepatan Elock 16 MHz 

 

2.2 Sensor Cahaya Atau LDR( Light Dependent Resistor) 

Resistor yang nilai resistensinya (nilai tahannannya) akan berubah apabila 

intensitasnya cahaya yang diserap juga berubuah merupakan Light Dependent 

Resistor [2]. Jenis hambatan yang sangat peka terhadap sinar adalah  LDR. Pada 
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hambatan LDR memiliki utilitas tergantung dari besar kecilnya sinar yang diterima 

oleh sensor cahay.Dalam keadaan gelap, resistensi pada keadaan gelap  diukur pada 

kisaran 10 MΩ dan ketika keadaaan terangakan berkurang 1Ω. 

 

Gambar 2.2 Sensor Ldr 

No Keterangan 

1 Vcc Positif 3-5 Volt  

2 Grn Ground 

3 Do Digital output 0 dan 1 

4 Ao Analog output 

5 Sensor Ldr 

  

2.3 Motor DC 

Jenis motor yang menggunakan sumber tegangan DC yaitu Motor Dc [4]. 

Pada Motor gear Dc mempunyai radian dan torsi besar yang berbanding tebalik 

dengan motor slepper ataupun motor servo. Suplai tegangan yang searah dan 

kumparan medan sehingga diubah ke energi mekanik. Di Motor Dc kumparan 

medan disebut satoe (komponen yang tidak berputar) dan juga kumparan jangkar 

yang biasa disebut dengan rotor( komponen yang berputar).  
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Gambar 2.3 Motor Dc Sederhana 

Komponen utama motor DC yaitu: 

 Medan magnet motror dc 2 kutub :  pada kutub utara dan kutub selatan .Garis 

energi magnetik, meluas melintasi medan terbuka yang terdapat pada kutub utara 

hingga selatan. 

 Dinamo silinder, komponen ini dihubungkan melalui as penggerak sebagai 

penggerak beban.Pada motor dc kecil, didalam medan magnet membentuk 

kutub-kutub dari kutub utara hingga ke kutub selatan yang berganti posisi. 

 Commutator komponen ini dapat berada didalam motor dc. Utilitas pada 

commutator adalah transmisi arus antara dinamo dan juga sumber daya. 

 

Gambar 2.4 motor DC  
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Berikut spesifikasi motor dc yang di atas : 

 V(kecepatan) = 36 Rpm 

 Perbandingan gear 1:220 kgcm 

 Torsi 8,6 kgcm 

 Tegangan 12 volt  

2.4 Sensor Raindropmodel Atau Sensor Hujan  

Sensor hujan merupakan sensor yang memiliki kegunaan mendeteksi rintik 

hujan dan embun dan dapat diimplementasikan sebagai aplikasi yang sederhana 

hingga aplikasi berat [4]. Prosedur kerja dari modul ini yaitu ketika panel sensor 

terkena air hujan, maka yang terjadi panel sensor akan terjadi elektrolisasi . Di 

dalam  komponen ic komprator output sensor dapat berupa logika on dan off .  

Dalam modul sensor terdapat keluaran tengangan dan dapat di dihubungkan  

ke pin khusus arduino berupa analog digital converter. Artinya untuk memonitoring 

ada tidaknya hujan ketika sensor mengkonversi sinyal output berupa digital dan 

analog . 

 

Gambar 2.5 Sensor Rain Drop 

 

 

 

 

 

No Keterangan 

1 Vcc Positif 3-5 Volt  

2 Grn Ground 

3 Do Digital output 0 dan 1 

4 Ao Analog output 
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2.5 Panel Surya 

Panel surya merupakan pembangkit listrik yang bisa mengubah cahaya 

matahari kearus listrik. Sumber energi yang paling menjanjikan untuk masa depan 

yang jumlah tidak terbatas dan berkelanjutan yaitu energi matahari [5]. Sumber 

energi matahari dapat dimanfaatkan untuk pengganti energi bumi yang sekarang ini 

semakin berkurang. Panel surya terdiri dari bahan semikonduktor yang berisi 

silicon yang ditambahi bahan khusus  yang apabila sinar matahari menyentuh cell 

maka elekron akan terlepas dari silicon dan membentuk sirkuit listrik sehingga 

energi listrik dapat bangkit, panel surya dapat dirangkai secara seri maupun parele. 

Panel surya terdiri dari photovoltaic yang menghasilkan listrik, intensitas cahaya 

menjadi acuan banyak tsedikitnya energi yang disimpan. Ada dua jenis panel surya 

yaitu sel surya berjenis kristal dan nonkristal ( Maka dari itu dengan kemajuan 

teknologi yang berkembang pesat banyak industrik industrik memanfaatkannya.  

Berikut merupakan gambar panel surya dengan daya 20 WP. 

 

Gambar 2.6 Panel Surya 

Berikut spesifikasi panel surya gambar diatas : 

 Watt peak (WP) = 20 W 

 Max power = 20 WP 

 Short circuit current  (Isc) =1,24 A 

 Voltage at pmax(vmp) = 18.0V 
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 Open-circuit voltage(voc)=21,24A 

 Cureent Pmax(Imp)=1,11A 

 Power tolerance = ±3% 

 Dimention 400x 320 x 18 cm 

 

2.6 Akumulator (Accu)/ Baterai 

Akumulator atau aki merupakan alat yang dapat menyimpan listrik dan juga 

mengeluarkan listrik [6]. Aki merupakan sumber energi listrik yang fleksibel karena 

mudah dibawa kemana-kemana, aki termasuk sumber energi sekunder sehingga 

jika sudah habis bisa di isi ulang ataupun di charger.  

 

Gambar 2.7 Batrai/aki 

Gambar diatas merupakan aki yang paling banyak digunakan pada kendaraan 

bermotor yang memiliki unsur cairan asam. Selama penggunaan aki terus 

berlangsung terjadi proses reaksi kimia yang berhubungan dengan sel aki. Sehingga 

menyebabkan cairan asam pada waktu tertentu harus diisi karena terjadi proses 

penguapan. 
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Berikut spesifikasi aki gambar  diatas : 

 Tegangan 12 volt 

 Arus 5 ampere 

Keuntungan : 

 Perawatan yang mudah. 

 Bisa diisi kembali jika cairan berkurang  

 Harga terjangkau 

Kekurangan :  

 Agar terisi kembali, mesin harus sering dihidupkan. 

2.7 Sollar Change Controller 

Changer adalah suatu alat yang digunakan sebagai pengisi ulang batrai atau 

tempat penyimpanan energi lainnya dengan melawan arus listriknya. Seiring 

dengan kemajuan teknologi maka ditambahkan pengatur/controller pada 

changer.kegunaan dari charger controller adalah untuk mengatur energi yang 

masuk ke dalam batrai mencegah dari oovercharging jika batrai sudah penuh, 

overvoltage sendiri dapat mengurangi usia umur baterai [7]. 

 

Gambar 2.8 Charge Controller 
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Beriku ini spesifikasi charge controller : 

 Beban Max 20 Volt 

 Beban Max Input 42 

 Fload Charge 13,8 Volt 

 Rate Voltage 12 Volt\ 

 Charge Disconnect 11,2  Volt  

 Charge Reconnect 13 Volt 

 Equalization Voltage 14,2 V (Pwm) 

 Output Usb 3-5 Volt 

 Solar charge controller mempunyai 6 terminal meliputi: 

 Terminal 1 dan 2 dihubungkan ke panel surya. 

 Terminal 3 dan 4 dihubungkan ke baterai. 

 Terminal 5 dan 6 dihubungkan ke beban. 

Dapat juga digunakan sebagai charger hangphone dengan dihubungkan ke 

terminal USB. Didalam kontroller sudah diberi komponen dioda protection 

bertujuan agar arus listrik hanya mengalir satu arah dari panel surya ke baterai.  

2.8 Bahasa C 

Bahasa C adalah kumpulan beberapa fungsi- fungsi. Pada proses kompile 

fungsi yang harus digunakan adalah fungsi main [8]. Perguruan tinggi mengajarkan 

bahasa c sebagai matakuliah wajib. Beberapa bahasa pemograman yang biasa 

digunakan seperti bahasa PHP dan Java menggunakan sintaks dasar yang mirip 

dengan kegunaan bahasa C. Karakteristik bahasa c sebagai berikut :  

a. Bahasa C digunakan hampir disemua komputer 

b. Bahasa C memiliki sifat portebel yaitu bisa diterapkan disemua jenis komputer. 

c. Kata-kata kunci pada bahasa C cenderung lebih sedikit. 

d. Proses include pada pemograman C lebih cepat 

e. Literatur yang banyak 
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f. Bahasa C merupakan bahasa multifungsi yang merupakan bahasa tingkat tinggi 

namun, tingkatan bahasa C bisa dianggap tingkat menengah dan tigkat bawah 

karena mempunyai beragam fungsi. 

2.9  LCD  

Lcd 16 x 2 merupakan tampilan dari sebuah sistem dot matriks yang berbahan 

cairan. Lcd 16 x 2 menampilkan 32 karakter dan tiap garisnya menampilkan 12 

model [4]. Fungsi LCD  menampilkan informasi berupa pesanseperti display 

microwave fotocopy. Tingkat kontras LCD mempunyai blacklight yang 

pengaturannya bisa dirubah. LCD dengan HD-44780 , umumnya memiliki 16 

fungsi. 

 

Gambar 2.9 LCD 16 x 2 
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 Tabel 2.2  fungsi tiap pin LCD 

No Nama pin Input/Output Fungsi 

1 VSS Power Catu daya , Graund 

2 VDD Power Catu daya , 5 V 

3 V0 Power 
Teganagan referensi untuk pengatur 

kontras 

4 R/S Input 

Pemilih register 

0 = register induksi 

1 = register 

5 R/W Input 

Mode baca/tulis 

0 = tulis ke LCD (write mode) 

1 = Baca dari LCD ( read mode) 

6 E Input 

Enable 

0 = mulai latch data 

1 = enable 

7-14 DB0-DB7 Input/output 

Data 

DB0 = LSB, DB7 = MSB 

Mode 8 bit digunakan DB0-DB7 

Mode 8 bit digunakan DB4-DB7 

15 BPL Power Catu daya backlight, positif 

16 GND Power  Catu daya backlight, negatif 

  

Display karekteristik LCD disetingg oelh pin-E, RS ,dan juga pin-RW. Pada 

jalur enable digunakan untuk memberitahu LCD bahwa ketika mengirimkan data, 

maka pada program E harus ditetapkan logika low “0”, dan dan dibuat pada jalur 

kontrol RS dan RW.  

 


