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BAB II 

DASAR TEORI 

2.1 Mikrokontroler 

Mikrokontroler merupakan salah satu contoh perangkat digital yang dapat 

dipergunakan untuk pengendali otomatis. Mikrokontroler pada dasarnya 

merupakan rangkaiana terintegrasi yang telah mendukung berbagai komponen 

pembentuk computer. 

AVR (Alv and Vegard’s Rise Processor) adalah jenis mikrokontroler RISC 

8 bit yang paling sering dipakai dalam bidang elektronika dan instrumentasi. 

Mikrokontroler AVR dapat dikelompokkan menjadi empat kelas yang dibedakan  

berdasarkan peripheral, memori dan fungsinya. Keempat kelas tersebut meliputi 

keluarga ATTiny, AT90Sxx, ATMega dan AT86RFxx. 

 ( wikipedia.org/Pengendali_mikro, 2017) 

2.2 Arduino UNO 

Arduino Uno merupakan mikrokontroler AVR dalam keluarga ATMega 

yang didasarkan pada cip ATMega 328 dengan ukuran SMD. Dengan dilengkapi 

empat belas pin digital yang dapat berfungsi sebagai input dan output dan enam 

pin output PWM, enam pin input analog dan sebuah osilator Kristal enam belas 

MHZ, koneksi USB untuk memasukkan program, soket power, ICSP header dan 

tombol reset. Mikrokontroler  Arduino Uno memuat semua kebutuhan untuk 

keperluan mikrokontroler, mudah menghubungkannya ke computer atau laptop 

dengan sebuah kabel USB atau menyupay dengan sebuah adaptor AC ke DC atau 

menggunakan baterai untuk memulainya. 

Arduino memang dirancang untuk pemula dan untuk pembelajaran. 

Dengan demikian tanpa mengetahui Bahasa pemrogaman Arduino dapat 

digunakan untuk menghasilkan karya yang canggi. 
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Gambar 2.1 : Arduino Uno (wikipedia/Jenis-Jenis_Arduino, 2015) 

 Arduino IDE(Integrated Developtmnet Enviroenment) adalah sebuah 

perangkat lunak yang digunakan untuk mengompilasi kode program yang telash 

di tulis dan dirancang berdasarkan alat program dan menggunggahnya ke papan 

mikrokontroler Arduino uno. 

 Penuliasan Pemrogaman pada Arduino IDE menggunakan Bahasa C yang 

telah di modifikasi dan hanya bias digunakan untuk Arduino. Bahasa tersebut 

dikenal dengan Bahasa C Arduino. 

2.3 Sensor Kapasitif 

Sensor Kapasitif juga termasuk Sensor Elektronika yang bekerja 

berdasarkan konsep kapasif. Struktur dari sensor ini antara lain adalah penampang, 

dua lempeng electrode dan bahan dielektrum dan jika terjadi perubahan muatan 

arus listrik yang telah disimpan oleh sensor tersebut maka akan menimbulkan 

muatan – muatan arus listrik yang dapat menyimpan dan melepas energi listrik 

pada kapasitor yang dipengaruhi oleh luas permukaan, jarak dan bahan 

dielektrikum. (Larry K. Baxter. ”Capacitive Sensors” 2000. IEEE Press.) 

2.3.1 Cara Kerja Sensor Kapasitif 

Sensor kapasitif bekerja berdasarkan prinsip pengukuran kapasitansi dari 

sensed material (material yang disensor). Cakupan material tersebut mulai dari 

steel (baja),  ferro (besi),  copper (tembaga), alumunium, bronze (kuningan) 

bahkan hingga air(liquid) sekalipun. (Larry K. Baxter. ”Capacitive Sensors”. 2000. 

IEEE Press.) 

http://3.bp.blogspot.com/-n8VPw5Z6gOI/Uzdvy8xfVZI/AAAAAAAAAb4/YtKURJmu8ts/s1600/ArduinoUno_R3_Front_450px.jpg
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Sensor berdekatan kapasitif adalah alat yang merasakan object yang 

diaktifkan oleh bahan konduktif dan non-konduktif. Kerja sensor kapasitif juga 

didasarkan pada prinsip osilator. Meskipun demikian, kumparan aktif dari sensor 

kapasitif yang dibuat dari dua elektroda logam agak mirip dengan kapasitor 

terbuka. (Larry K. Baxter. ”Capacitive Sensors”. 2000. IEEE Press.) 

Elektrode ditempatkan pada loop umpan balik dari osilator 

frekuensi tinggi yang aktif dengan “tanpa target”. Pada saat target atau 

bahan dielektrikum seperti cairan, besi, aluminium mencapai jarak 

kemampuan sensor, maka target akan memasuki medan elektrostatis yang 

dibentuk olek kedua lempeng Elektroda. Ini menyebabkan kenaikan 

kapasitansi perangkaian dan rangkaian mulai berosilasi. Hal tersebutlah 

yang menyababkan sinyal untuk menghidupkan atau mematikan output 

elektronis yang diukur dari pengevaluasian rangkaian. (Larry K. Baxter. 

”Capacitive Sensors”. 2000. IEEE Press.) 

2.2.2 Konstruksi Sensor Kapasitif 

 

Gambar 2.2 Konstruksi sensor kapasitif (Larry K. Baxter. ”Capacitive 

Sensors”. 2000. IEEE Press.) 

Kontruksi yang digunakan dalam sensor kapasitif adalah berupa dua buah 

lempeng logam Elektrode yang diletakkan sejajar dan saling berhadapan. Jika 

diberi beda tegangan antara kedua lempeng logam tersebut, maka akan timbul 

kapasitansi antara kedua logam tersebut. Nilai kapasitansi yang ditimbulkan 

berbanding terbalik dengan jarak antara kedua lempeng, berbading lurus dengan 

luas permukaan lempeng logam , dan berbading lurus dengan zat antara kedua 

lempeng tersebut (dielektrika), seperti ditunjukkan oleh rumus  berikut :  
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(Larry K. Baxter. ”Capacitive Sensors”. 2000. IEEE 

Press) 

ε0 : ruang hampa (8,85.10-12 F/m) 

εr : Relative permittivity/ Dielectric Constant 

S : Area / Luas 

D : Jarak kedua plat 

2.4 Modul Relay 

Relay adalah komponen elektronika yang kegunaanya seperti saklar pada 

umumnya namun diopersakina secara elektronika. Komponen relay 

menggunakan pronsip eletromagnetik sebagai penggerak saklar, sehingga dengan 

menggunakan arus listrik yang kecil, dapat menghantarkan arus listrik yang 

memiliki tegangan yang tinggi 

Gambar 2.3 Relay 

(Sumber: http://www.songle.com/en) 

Modul relay dalam gambar 2.3 dalaha sebuah modul relay yang masuk 

dalam golongan SPDT yang berfungsi sebagai saklar atau pengalih listrik. Modul 

relay ini sudah dilengkapi komponen-komponen agar dapat bekerja . Relay SPDT 

(Single Pole Double Trow) dilengkapi lima terminal, tiga berfungsi sebagai 

saklar dan dua terminal lain dibunakan untuk coil. 

http://www.songle.com/en
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2.6 Lampu LED DC 3V 

 LED adalah semikonduktor yang dapat mengubah energi listrik lebih 

banyak menjadi cahaya, merupakan perangkat keras dan padat (solid-state 

component) sehingga lebih unggul dalam ketahanan (durability). Salah Satu 

keunggulan LED banyak digunakan pada perangkat elektronik karena ukuran yang 

kecil, cara pemasangan praktis, serta konsumsi listrik yang rendah, dan juga usia 

relativ panjang, yaitu lebih dari 30.000 jam. Kelemahannya pada harga satuannya 

lebih mahal dibandingkan dengan lampu jenis pijar, TL dan SL, mudah rusak jika 

dioperasikan pada suhu lingkungan yang terlalu tinggi, atau panas seperti di daerah 

industri. (Diding Suhardi,2014) 

 

Gambar 2.4 Lampu LED. ( Wikipedia, Diod_pemancar_cahaya, 2013) 

Sebagaimana dioda biasa, LED terdiri dari chip semikonduktor yang 

didopkan untuk memproduksi semikonduktor jenis negatif atau positif. Kedua 

semikonduktor positif dan negatif dicantumkan untuk membentuk satu simpang p-

n. Arus listrik bergerak dari bagian p, atau anoda, ke bagian n, atau katoda. 

Pembawa muatan - elektron dan lubang - mengalir ke simpang dari elektroda 

dengan voltase berbeda. Ketika elektron bertemu dengan lubang, ia akan jatuh ke 

tingkat energi lebih rendah, dan melepaskan energi dalam bentuk foton. 

             Intensitas cahaya yang dipancarkan dan juga warna  tergantung pada arus 

daya dan bahan yang digunakan untuk membentuk simpang p-n. Di dalam dioda 

silikon dan germanium, elektron dan lubang bergabung kembali oleh transisi bukan 

radiatif yang tidak menghasilkan apapun keluaran optikal. Bahan yang digunakan 
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di dalam LED memiliki kesenjangan jalur langsung dengan tingkat energi 

menghasilkan gelombang inframerah, cahaya tampak, ataupun gelombang 

ultraviolet.( Wikipedia, Diod_pemancar_cahaya, 2013) 

Jenis LED yang digunakan adalah LED 5mm Oval, Lampu LED ini akan 

digunakan sebagai indikator level air. Ada tiga warna lampu yang digunakan, hijau 

untuk indicator level air dibawah batas normal, kuning untuk level air di batas 

normal, dan merah untuk level air batas bahaya.  

 


