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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Karakteristik Padi 

 Menurut Grist (1960), tanaman padi diklasifikasikan ke dalam 

divisioSpermatophytae dengan subdivisio Angiospermae, digolongkan ke dalam 

kelas Monocotyledonae, ordo Poales dengan famili Graminae dengan genus 

Oryza Linn dannama spesies Oryza sativa L. Pertumbuhan akar pada padi dimulai 

dari proses perkecambahan benih. Akar yang pertama muncul yaitu akar tunggang 

kemudian setelah 5-6 hari akan tumbuh akar serabut. Akar ini hanya dapat 

menembus lapisan tanah bagian atas/ lapisan oleh tanah yaitu berkisar antara 10-

12 cm. Pada umur 30 hari setelah tanam, akar akan dapat menembus hingga 

kedalaman 18 cm dan pada umur 50 hari akar sudah mulai dapat menembus 

lapisan tanah di bawahnya (sub soil) yaitu berkisar 25 cm (AAK, 1990).Daun padi 

mula-mula muncul pada saat perkecambahan dan dinamakan coleoptil. Coleptile 

keluar dari benih yang disebar dan akan memanjang terus sampai ke permukaan 

air. Setelah coleoptile membuka, maka akan di ikuti dengan keluarnya daun 

pertama, daun kedua dan seterusnya hingga mencapai puncak yang disebut daun 

bendera. Sedangkan daun terpanjang biasanya terdapat pada daun ketiga. Daun 

bendera merupakan daun yang lebih pendek dari pada daun yang di bawahnya, 

namun lebih lebar dari pada daun sebelumnya .Batang tanaman padi mempunyai 

batang yang beruas-ruas panjang, memiliki rongga dan berbentuk bulat. 

Rangkaian ruas-ruas pada batang padi mempunyai panjang yang berbeda-

beda, ruas batang bawah pendek dan semakin ke atas ruas batang akan semakin 

panjang. Ruas pertama dari atas merupakan ruas terpanjang. Di antara ruas batang 



padi terdapat buku dan tiap-tiap buku duduk sehelai daun. Batang baru akan 

muncul pada ketiak daun, yang semula berupa kuncup kemudian mengalami 

pertumbuhan, yang pada akhirnya menjadi batang baru. Batang baru dapat disebut 

batang sekunder (kedua), apabila batang tersebut terletak pada buku terbawah 

(AAK,1990).Anakan muncul pada batang utama dalam urutan yang bergantian. 

Anakan primer tumbuh dari buku terbawah dan memunculkan anakan sekunder. 

Anakan sekunder ini pada gilirannya akan menghasilkan anakan tersier. Anakan 

terbentuk dari umur 10 hari dan maksimum pada umur 50 – 60 hari sesudah 

tanam.Sebagian dari anakan yang telah mencapai batas maksimum akan 

berkurang karena pertumbuhannya yang lemah, bahkan mati. Hal ini disebabkan 

oleh beberapa faktor diantaranya disebabkan karena persaingan antara anakan, 

saling terlindung,kekurangan nitrogen dan juga jarak tanam. 

2.2 Drying (Pengeringan) 

Pengeringan merupakan proses pengurangan kadar air bahan hingga 

mencapai kadar air tertentu sehingga menghambat laju kerusakan bahan akibat 

aktifitas biologis dan kimia (Brooker et al.,2004). Dasar proses pengeringan 

adalah terjadinya penguapan air bahan ke udara karena perbedaan kandungan uap 

air antara udara dengan bahan yang dikeringkan. Agar suatu bahan dapat menjadi 

kering, maka udara harus memiliki kandungan uap air atau kelembaban yang 

relatif rendah dari bahan yang dikeringkan. Pada saat suatu bahan dikeringkan 

terjadi dua proses secara bersamaan, yaitu: 

1. Perpindahan panas dari lingkungan untuk menguapkan air pada permukaan 

bahan. 
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2.  Perpindahan massa (air) di dalam bahan akibat penguapan pada proses 

pertama. 

2.2.1 Suhu 

Salah satu faktor yang mempengaruhi kegiatan biologis gabah adalah suhu. 

Perubahan secara kimia pada proses penyimpanan secara cepat dapat terjadi pada 

tingkat suhu 30 
0
C hingga 40 

0
C, pada suhu diatas 50 

0
C menyebabkan kerusakan 

butir gabah, sedangkan pada suhu diatas 60 
0
C menyebabkan kehilangan daya 

kecambah (Hall, 1970). 

Suhu dipengaruhi oleh perpindahan panas secara konveksi bebas dari udara 

luar (Brooker, 1973) sehingga pengukuran suhu secara garis besar dilakukan pada 

dua tahap yaitu suhu udara luar dan suhu di dalam ruang penyimpanan. 

Pengukuran suhu dalam ruang penyimpanan dilakukan dengan membagi dua 

kategori pengukuran suhu yaitu pengukuran arah horizontal dan arah vertikal pada 

titik pengamatan. Arah horizontal terdiri dari 3 lapisan yaitu lapisan atas, tengah 

dan bawah. Sedangkan arah vertikal terdiri dari 2 bagian yaitu bagian pinggir dan 

bagian tengah. 

2.2.2 Kelembaban 

Panas suatu bahan dapat diartikan sebagai energi yang diperlukan untuk 

terjadinya penguapan air dari bahan tertentu pada suhu tertentu. Setiap bijian 

termasuk gabah memiliki sifat tekanan uap air pada suhu dan kadar air tertentu. 

Kelembaban udara pada tumpukan gabah sangat tergantung pada kadar air dan 

suhu gabah tersebut (Brooker, 1973). Pengukuran kelembaban dilakukan pada 

titik pengamatan dengan dua arah pengukuran menggunakan RH meter. 
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Pengukuran kelembaban arah horizontal terdiri dari 3 lapisan yaitu lapisan atas, 

tengah dan bawah. Sedangkan arah vertikal terdiri dari 2 bagian yaitu bagian 

pinggir dan bagian tengah. 

2.3 Arduino Uno R3  

Uno Arduino 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.  Pin-pin  ini  berisi  semua  yang  diperlukan  untuk 

mendukung mikrokontroler, hanya terhubung ke komputer dengan kabel USB 

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

menggunakannya. Board Arduino Uno memiliki fitur-fitur baru sebagai berikut : 

1,0 pinout: tambah SDA dan SCL pin yang dekat ke pin aref dan dua 

pin baru lainnya ditempatkan dekat ke pin RESET, dengan IO REF yang 

memungkinkan sebagai buffer untuk beradaptasi dengan tegangan yang 

disediakan  dari board sistem.  Pengembangannya, sistem  akan  lebih 

kompatibel dengan Prosesor yang  menggunakan AVR, yang beroperasi dengan 

5V dan dengan Arduino Karena yang  beroperasi dengan 3.3V. Yang kedua 

adalah pin tidak terhubung, yang disediakan  untuk tujuan pengembangannya. 

(Banzi, 2009) 
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Gambar 2.1 Arduino Uno R3 Sisi Depan (Kiri) dan Belakang(Kanan) 

Sumber : (arduino.cc, 2013)  

 Secara umum arduino terdiri dari dua bagian, yaitu: 

1. Hardware: papan input/output (I/O)  

2. Software: software arduino meliputi IDE untuk menulis program, driver 

untuk koneksi dengan komputer, contoh program dan library untuk 

pengembangan program. (Djuandi, 2011) 

Tabel 2.1 Deskripsi Arduino Uno R3 

Mikrokontroler ATmega328 

Tegangan pengoperasian 5V 

Tegangan input yang 

disarankan 

7-12V 

Batas tegangan input 6-20V 

Jumlah pin I/O digital 14 (6 di antaranya menyediakan keluaran PWM) 

Jumlah pin input analog 6 

Arus DC tiap pin I/O 40 mA 
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Arus DC untuk pin 3.3V 50 mA 

Memori Flash 

32 KB (ATmega328), sekitar 0.5 KB digunakan oleh 

bootloader 

SRAM 2 KB (ATmega328) 

EEPROM 1 KB (ATmega328) 

Clock Speed 16 MHz 

2.3.1 Daya (Power) 

 Arduino Uno dapat disuplai melalui koneksi USB atau dengan sebuah 

power suplai eksternal. Suplai eksternal (non-USB) dapat diperoleh dari sebuah 

adaptor AC ke DC atau baterai. Adaptor dapat dihubungkan dengan mencolokkan 

sebuah center-positive plug yang panjangnya 2,1 mm ke power jack dari board. 

Kabel lead dari sebuah battery dapat dimasukkan dalam header/kepala pin 

Ground (Gnd) dan pin Vin dari konektor POWER. 

 Board Arduino Uno dapat beroperasi pada sebuah suplai eksternal 6 

sampai 20 Volt. Jika disuplai dengan yang lebih kecil dari 7 V, kiranya pin 5 Volt 

mungkin mensuplai kecil dari 5 Volt dan board Arduino Uno bisa menjadi tidak 

stabil. Jika menggunakan suplai yang lebih dari besar 12 Volt, voltage regulator 

bisa kelebihan panas dan membahayakan board Arduino Uno. Range yang 

direkomendasikan adalah 7 sampai 12 Volt. (arduino.cc, 2013) 

Pin-pin dayanya adalah sebagai berikut:  

a) VIN. Tegangan input ke Arduino board ketika board sedang 

menggunakan sumber suplai eksternal (seperti 5 Volt dari koneksi USB atau 

sumber tenaga lainnya yang diatur). Kita dapat menyuplai tegangan melalui pin 
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ini, atau jika penyuplaian tegangan melalui power jack, aksesnya melalui pin 

ini. 

b) 5V. Pin output ini merupakan tegangan 5 Volt yang diatur dari regulator 

pada board. Board dapat disuplai dengan salah satu suplai dari DC power jack 

(7-12V), USB connector (5V), atau pin VIN dari board (7-12). Penyuplaian 

tegangan melalui pin 5V atau 3,3V membypass regulator, dan dapat 

membahayakan board. Hal itu tidak dianjurkan. 

c) 3V3. Sebuah suplai 3,3 Volt dihasilkan oleh regulator pada board. Arus 

maksimum yang dapat dilalui adalah 50 mA. 

d) GND. Pin ground. 

2.3.2 Memori 

 ATmega328 mempunyai 32 KB yang bersifat non-volatile, digunakan 

untuk menyimpan program yang dimuat dari komputer. (dengan 0,5 KB 

digunakan untuk bootloader). ATmega 328 juga mempunyai 2 KB SRAM yang 

volatile (hilang saat daya dimatikan), digunakan oleh variable-variabel di dalam 

program. dan 1 KB EEPROM (yang dapat dibaca dan ditulis (RW/read and 

written). (arduino.cc, 2013) 

2.3.3 Input dan Output 

 Setiap 14 pin digital pada Arduino Uno dapat digunakan sebagai input dan 

output. Fungsi-fungsi tersebut beroperasi di tegangan 5 Volt. Setiap pin dapat 

memberikan atau menerima suatu arus maksimum 40 mA dan mempunyai sebuah 

resistor pull-up (terputus secara default) 20-50 kOhm. Selain itu, beberapa pin 

mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut: 
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a) Serial: 0 (RX) dan 1 (TX). Digunakan untuk menerima (RX) dan 

memancarkan (TX) serial data TTL (Transistor-Transistor Logic). Kedua pin ini 

dihubungkan ke pin-pin yang sesuai dari chip Serial Atmega8U2 USB-ke-TTL. 

b) External Interrupts: 2 dan 3. Pin-pin ini dapat dikonfigurasikan untuk 

dipicu sebuah interrupt (gangguan) pada suatu nilai rendah, suatu kenaikan 

atau penurunan yang besar, atau suatu perubahan nilai.  

c) PWM: 3, 5, 6, 9, 10, dan 11. Memberikan 8-bit PWM output dengan 

fungsi analogWrite(). 

d) SPI: 10 (SS), 11 (MOSI), 12 (MISO), 13 (SCK). Pin-pin ini mensupport 

komunikasi SPI menggunakan SPI library. 

e) LED: 13. Ada sebuah LED yang terpasang, terhubung ke pin digital 13. 

Ketika pin bernilai HIGH LED menyala, ketika pin bernilai LOW LED mati. 

Arduino UNO mempunyai 6 input analog, diberi label A0 sampai A5, 

setiapnya memberikan resolusi 10 bit. Secara default, 6 input analog tersebut 

mengukur tegangan dari ground sampai tegangan 5 Volt, dengan itu 

memungkinkan untuk mengganti batas atas dari rangenya dengan menggunakan 

pin AREF dan fungsi analogReference(). Di sisi lainnya, beberapa pin 

mempunyai fungsi spesifik yaitu pin A4 atau SDA dan pin A5 atau SCL. 

Mendukung komunikasi TWI dengan menggunakan Wire library. Ada sepasang 

pin lainnya pada board yaitu AREF referensi tegangan untuk input analog. 

Digunakan dengan analogReference(), dan reset untuk mereset mikrokontroler. 

(arduino.cc, 2013) 

2.3.4 Software Arduino IDE  

http://arduino.cc/en/Reference/AnalogWrite
http://arduino.cc/en/Reference/SPI
http://arduino.cc/en/Reference/AnalogReference
http://arduino.cc/en/Reference/Wire
http://arduino.cc/en/Reference/AnalogReference
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 Arduino IDE adalah software yang ditulis menggunakan java dan 

berdasarkan pengolahan seperti, avr-gcc, dan perangkat lunak open source lainnya 

(Djuandi, 2011). Arduino IDE terdiri dari: 

1. Editor program, sebuah window yang memungkinkan pengguna menulis 

dan mengedit program dalam bahasa processing. 

2. Verify / Compiler, sebuah modul yang mengubah kode program (bahasa 

processing) menjadi kode biner. Bagaimanapun sebuah mikrokontroller tidak 

akan bisa memahami bahasa processing, yang dipahami oleh mikrokontroller 

adalah kode biner. 

3. Uploader, sebuah modul yang memuat kode biner dari komputer ke 

dalam memori mikrokontroller di dalam papan arduino. 
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Gambar 2.2 Tampilan Software Arduino IDE 

Pada Gambar 2.2 terdapat menu bar,  kemudian toolbar dibawahnya, dan 

sebuah area putih untuk editing sketch,  area hitam dapat kita sebut sebagai 

progress area, dan paling bawah dapat kita sebut sebagai “status bar”.  

 

 

 

2.3.5 Bahasa Pemograman Arduino 
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  Arduino ini bisa dijalankan di komputer dengan berbagai macam 

platform karena didukung atau berbasis Java. Source program yang dibuat untuk 

aplikasi mikrokontroler adalah bahasa C/C++ dan dapat digabungkan dengan 

assembly. (arduino.cc, 2013) 

1. Struktur  

Setiap program Arduino (biasa disebut sketch) mempunyai dua buah 

fungsi yang harus ada (arduino.cc, 2013). Antara lain: 

a) void setup( ) {   } 

Semua kode didalam kurung kurawal akan dijalankan hanya satu kali ketika 

program Arduino dijalankan untuk pertama kalinya. 

b) void loop( ) {   } 

Fungsi ini akan dijalankan setelah setup (fungsi void setup) selesai. Setelah 

dijalankan satu kali fungsi ini akan dijalankan lagi, dan lagi secara terus 

menerus sampai catu daya (power) dilepaskan. 

2. Serial 

 Serial digunakan untuk komunikasi antara arduino board, komputer atau 

perangkat lainnya. Arduino board memiliki minimal satu port serial yang 

berkomunikasi melalui pin 0 (RX) dan 1 (TX) serta dengan komputer melalui 

USB. Jika menggunakan fungsi – fungsi ini, pin 0 dan 1 tidak dapat digunakan 

untuk input digital atau output digital (arduino.cc, 2013). Terdapat beberapa 

fungsi serial pada arduino, antara lain: 

 

 

a) Serial.begin ( ) 
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Fungsi ini digunakan untuk transmisi data serial dan mengatur data rate dalam 

bits per second (baud). Untuk berkomunikasi dengan komputer gunakan salah 

satu dari angka ini: 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 

38400, 57600, atau 115200. 

b) Serial.available ( ) 

Fungsi ini digunakan untuk mendapatkan jumlah data byte (characters) yang 

tersedia dan membacanya dari port serial. Data tersebut adalah data yang telah 

tiba dan disimpan dalam buffer serial yang menampung sampai 64 bytes. 

c) Serial.read ( ) 

Fungsi digunakan untuk membaca data serial yang masuk. 

d) Serial.print ( ) dan Serial.println ( ) 

Fungsi ini digunakan untuk mencetak data ke port serial dalam format text 

ASCII. Sedangkan fungsi Serial.println ( )sama seperti fungsi Serial.print ( ) 

hanya saja ketika menggunakan fungsi ini akan mencetak data dan kemudian 

diikuti dengan karakter newline atau enter. 

3. Syntax 

  Berikut ini adalah elemen bahasa C yang dibutuhkan untuk format 

penulisan. (arduino.cc, 2013) 

a) //(komentar satu baris) 

  Kadang diperlukan untuk memberi catatan pada diri sendiri apa arti dari 

kode-kode yang dituliskan. Cukup menuliskan dua buah garis miring dan 

apapun yang kita ketikkan dibelakangnya akan diabaikan oleh program. 

 

b) /*   */(komentar banyak baris) 
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 Jika anda punya banyak catatan, maka hal itu dapat dituliskan pada 

beberapa baris sebagai komentar. Semua hal yang terletak di antara dua 

simbol tersebut akan diabaikan oleh program. 

c) {   }(kurung kurawal) 

Digunakan untuk mendefinisikan kapan blok program mulai dan berakhir 

(digunakan juga pada fungsi dan pengulangan). 

d) ;(titk koma) 

Setiap baris kode harus diakhiri dengan tanda titik koma (jika ada titik 

koma yang hilang maka program tidak akan bisa dijalankan). 

4. Variabel 

Sebuah program secara garis besar dapat didefinisikan sebagai instruksi 

untuk memindahkan angka dengan cara yang cerdas. Variabel inilah yang 

digunakan untuk memindahkannya. (arduino.cc, 2013) 

a) int (integer) 

Digunakan untuk menyimpan angka dalam 2 byte (16 bit). Tidak 

mempunyai angka desimal dan menyimpan nilai dari -32,768 dan 32,767. 

b) long (long) 

Digunakan ketika integer tidak mencukupi lagi. Memakai 4 byte (32 bit) 

dari memori (RAM) dan mempunyai rentang dari -2,147,483,648 dan 

2,147,483,647. 

 

 

 

c) boolean (boolean) 
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Variabel sederhana yang digunakan untuk menyimpan nilai TRUE 

(benar) atau FALSE (salah). Sangat berguna karena hanya menggunakan 1 bit 

 dari RAM. 

d) float (float) 

Digunakan untuk angka desimal (floating point). Memakai 4 byte (32 

bit) dari RAM dan mempunyai rentang dari -3.4028235E+38 dan 

3.4028235E+38. 

e) char (character) 

Menyimpan 1 karakter menggunakan kode ASCII (misalnya „A‟ = 65). 

Hanya memakai 1 byte (8 bit) dari RAM. 

5. Operator Matematika 

Operator yang digunakan untuk memanipulasi angka (bekerja seperti 

matematika yang sederhana). (arduino.cc, 2013) 

a) = (sama dengan) 

Membuat sesuatu menjadi sama dengan nilai yang lain (misalnya: x = 10 

* 2, x sekarang sama dengan 20). 

b) % (persen) 

Menghasilkan sisa dari hasil pembagian suatu angka dengan angka yang 

lain (misalnya: 12 % 10, ini akan menghasilkan angka 2). 

c) + (penjumlahan) 

d) – (pengurangan) 

e) * (perkalian) 

f) / (pembagian) 

6. Operator Pembanding 
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  Digunakan untuk membandingkan nilai logika. 

a) == 

Sama dengan (misalnya: 12 == 10 adalah FALSE (salah) atau 12 == 12 

adalah TRUE (benar)). 

b) != 

Tidak sama dengan (misalnya: 12 != 10 adalah TRUE (benar) atau 12 != 

12 adalah FALSE (salah)). 

c) < 

Lebih kecil dari (misalnya: 12 < 10 adalah FALSE (salah) atau 12 < 12 

adalah FALSE (salah) atau 12 < 14 adalah TRUE (benar)). 

d) > 

Lebih besar dari (misalnya: 12 > 10 adalah TRUE (benar) atau 12 > 12 

adalah FALSE (salah) atau 12 > 14 adalah FALSE (salah)). 

7. Struktur Pengaturan 

Program sangat tergantung pada pengaturan apa yang akan dijalankan 

berikutnya, berikut ini adalah elemen dasar pengaturan (banyak lagi yang lain dan 

bisa dicari di internet). (arduino.cc, 2013) 

a) If else, dengan format seperti berikut ini: 

if (kondisi) { } 

else if (kondisi) { } 

else { } 

Dengan struktur seperti diatas program akan menjalankan kode yang ada di 

dalam kurung kurawal jika kondisinya TRUE, dan jika tidak (FALSE) maka 
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akan diperiksa apakah kondisi pada else if dan jika kondisinya FALSE maka 

kode pada else yang akan dijalankan. 

b) While, dengan format seperti berikut ini: 

While(kondisi) {} 

Dengan struktur ini, while akan melakukan pengulangan terus menurus 

dan tak terbatas sampai kondisi didalam kurung ( ) menjadi false. 

c) for, dengan format seperti berikut ini: 

for (int i = 0; i < #pengulangan; i++) { } 

Digunakan bila ingin melakukan pengulangan kode di dalam kurung kurawal 

beberapa kali, ganti #pengulangan dengan jumlah pengulangan yang 

diinginkan. Melakukan penghitungan ke atas dengan i++ atau ke bawah 

dengan i–-. 

8. Operator Boolean 

  Operator ini dapat digunakan dalam kondisi if, antara lain: 

a) && (logika and), dengan format seperti berikut ini: 

if (digitalRead(2) == HIGH  && digitalRead(3) == HIGH) {} 

Digunakan bila ingin mendapatkan nilai yang true hanya jika kedua input 

bernilai HIGH. 

b) | | (logika or), dengan format seperti berikut ini: 

if (x > 0 || y > 0) {} 

Digunakan bila ingin mendapatkan nilai yang true hanya jika nilai x dan y 

lebih besar dari 0. 

c) ! (not), dengan format seperti berikut ini: 

if (!x) {} 
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Digunakan bila ingin mendapatkan nilai yang true hanya jika nilai tidak sama 

dengan x. 

9. Digital 

a) pinMode(pin, mode) 

 Digunakan untuk menetapkan mode dari suatu pin, pin adalah nomor pin 

yang akan digunakan dari 0-19 (pin analog 0-5 adalah 14-19). Mode yang bisa 

digunakan adalah INPUT atau OUTPUT. 

b) digitalWrite(pin, value) 

 Ketika sebuah pin ditetapkan sebagai OUTPUT, pin tersebut dapat dijadikan 

HIGH (5 volts) atau LOW (diturunkan menjadi ground). 

c) digitalRead(pin) 

 Ketika sebuah pin ditetapkan sebagai INPUT maka anda dapat 

menggunakan kode ini untuk mendapatkan nilai pin tersebut apakah HIGH (5 

volts) atau LOW (diturunkan menjadi ground). 

10. Analog 

  Arduino adalah mesin digital tetapi mempunyai kemampuan untuk 

beroperasi di dalam analog. Berikut ini cara untuk menghadapi hal yang bukan 

digital. 

a) analogWrite(pin, value) 

 Beberapa pin pada Arduino mendukung PWM (pulse width modulation) 

yaitu pin 3, 5, 6, 9, 10, 11. Ini dapat merubah pin hidup (on) atau mati (off) 

dengan sangat cepat sehingga membuatnya dapat berfungsi layaknya keluaran 

analog. Value (nilai) pada format kode tersebut adalah angka antara 0 ( 0% 

duty cycle ~ 0V) dan 255 (100% duty cycle ~ 5V). 
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b) analogRead(pin) 

 Ketika pin analog ditetapkan sebagai INPUT anda dapat membaca keluaran 

voltase-nya. Keluarannya berupa angka antara 0 (untuk 0 volts) dan 1024 

(untuk 5 volts). 

1.4 Sensor Suhu dan Kelembaban DHT21 

 DHT21 dan Kelembaban Sensor memiliki output sinyal digital dikalibrasi 

dengan suhu dan kelembaban sensor kompleks. Teknologi menjamin keandalan 

yang tinggi dan stabilitas jangka panjang yang sangat baik. Sebuah kinerja tinggi 

8-bit mikrokontroler terhubung. Sensor ini termasuk elemen resistif dan rasa 

perangkat pengukur suhu NTC basah. Ia memiliki kualitas yang sangat baik, 

respon cepat, kemampuan anti-gangguan, dan keuntungan kinerja biaya tinggi. 

Setiap sensor DHT21 fitur kalibrasi sangat akurat kelembaban kalibrasi 

ruang.Koefisien kalibrasi yang disimpan dalam memori program OTP, sensor 

internal mendeteksi sinyal dalam proses, kita harus memanggil koefisien kalibrasi 

ini.Single-kawat sistem antarmuka serial terintegrasi menjadi cepat dan 

mudah. Ukuran kecil, daya rendah, sinyal transmisi jarak hingga 20 meter, 

sehingga berbagai aplikasi dan bahkan aplikasi yang paling menuntut. Produk ini 

4-pin baris tunggal pin paket. Koneksi yang mudah, paket khusus dapat diberikan 

sesuai dengan kebutuhan pengguna. (arduino.cc, 2013) 

Spesifikasi : 

a) Tegangan Supply: 3.3-5 V DC 

b) Kisaran suhu : -40- ±80 ° C error ± 1 ° C 

c) Kelembaban : 0-100% RH ± 3% RH error 

d) Interface: Digital 
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 Gambar 2.3 Sensor DHT21  

1.5 Modul LCD 16x2 

Modul LCD 16x2  merupakan suatu display yang digunakan untuk 

menampilkan suatu karakter yang diberikan oleh sistem, dalam hal ini sistem yang 

meberikan informasi adalah microcontroller. Konfigurasi pin dari LCD 

ditunjukkan pada Gambar 2.4. 

 

Gambar 2.4 Konfigurasi pin LCD 

1. Modul LCD memiliki karakteristik sebagai berikut: 

Terdapat 16 x 2 karakter huruf yang bisa ditampilkan. 

2. Setiap huruf terdiri dari 5x7 dot-matrix cursor. 

3. Terdapat 192 macam karakter. 

4. Terdapat 80 x 8 bit display RAM (maksimal 80 karakter). 

5. Memiliki kemampuan penulisan dengan 8 bit maupun dengan 4 bit. 
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6. Dibangun dengan osilator lokal. 

7. Satu sumber tegangan 5 volt. 

8. Otomatis reset saat tegangan dihidupkan. 

9. Bekerja pada suhu 0ºC sampai 55ºC. 

Tampilan karakter pada LCD diatur oleh Pin E, RS dan RW. Pin E 

digunakan untuk memberitahu LCD bahwa sedang mengirimkan sebuah data. 

Untuk mengirimkan data ke LCD, maka melalui program E harus dibuat logika 

low “0” dan set pada dua jalur kontrol yang lain RS dan RW. Ketika dua jalur 

yang lain telah siap, set E dengan logika “1” dan tunggu untuk sejumlah waktu 

tertentu ( sesuai dengan datasheet dari LCD tersebut ) dan berikutnya set E ke 

logika low “0” lagi. 

Ketika RS berlogika low “0”, data akan dianggap sebagi sebuah perintah 

atau instruksi khusus (seperti clear screen, posisi kursor dll). Ketika RS berlogika 

high “1”, data yang dikirim adalah data text yang akan ditampilkan pada display 

LCD. RW digunakan untuk menentukan mode baca dengan memberikan logika 1 

atau mode tulis dengan memberikan logika 0 dari data yang terdapat pada pin 

DB0-DB7 (Vishay, 2002). 

1.6 Motor DC 

Motor DC merupakan jenis motor yang menggunakan tegangan searah 

sebagai sumber tenaganya. Dengan memberikan beda tegangan pada kedua 

terminal tersebut, motor akan berputar pada satu arah, dan bila polaritas dari 

tegangan tersebut dibalik maka arah putaran motor akan terbalik pula. Polaritas 

dari tegangan yang diberikan pada dua terminal menentukan arah putaran motor 
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sedangkan besar dari beda tegangan pada kedua terminal menentukan kecepatan 

motor.  

Motor DC memiliki 2 bagian dasar : 

1.    Bagian yang tetap/stasioner yang disebut stator. Stator ini menghasilkan 

medan magnet, baik yang dibangkitkan dari sebuah koil (elektro magnet) 

ataupun magnet permanen. 

2.   Bagian yang berputar disebut rotor. Rotor ini berupa sebuah koil dimana arus 

listrik mengalir (Wardana, 2013). 

1.7 Rangkaian Driver Motor 

Kecepatan Motor DC dapat diatur dengan mengatur besar beda potensial 

yang diberikan pada  kutub motor DC. Metode lain yang biasa digunakan untuk 

mengendalikan kecepatan motor DC adalah dengan teknik modulasi lebar pulsa 

atau Pulse Width Modulation (PWM). Untuk mengatur kecepatan motor DC 

dengan microcontroller diperlukan driver. Driver motor DC dapat dibangun 

dengan sebuah IC l293D, konfigurasi pin IC L293D dapat dilihat pada Gambar 

2.5. 

 

Gambar 2.5 Konfigurasi pin IC L293D 

Pada Gambar 2.5 pin EN1 merupakan sebuah pin yang difungsikan untuk 

meng-enable-kan motor DC, oleh karena itu pin EN1 dapat dihubungkan dengan 
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output PWM dari microcontroller. Sedangkan pin IN1 dan IN2 digunakan sebagai 

input logika untuk mengatur putaran motor DC dan dapat juga digunakan untuk 

memberhentikan motor DC secara cepat (Texas Instrument, 2002).  

1.8 Rangkaian Driver Relay 

Relay adalah komponen listrik yang bekerja berdasarkan prinsip induksi 

medan elektromagnetis. Jika sebuah penghantar dialiri oleh arus listrik, maka di 

sekitar penghantar  tersebut timbul medan magnet. Medan magnet yang dihasilkan 

oleh arus listrik tersebut selanjutnya diinduksikan ke logam ferromagnetis. Logam 

ferromagnetis adalah logam yang mudah terinduksi medan elektromagnetis. 

Ketika ada induksi magnet dari lilitan yang membelit logam, logam tersebut 

menjadi "magnet buatan" yang sifatnya sementara. Cara ini kerap digunakan 

untuk membuat magnet non permanen. Sifat kemagnetan pada logam 

ferromagnetis akan tetap ada selama pada kumparan yang melilitinya teraliri arus 

listrik. Sebaliknya, sifat kemagnetannya akan hilang jika suplai arus listrik ke 

lilitan diputuskan (Sant, 2013). 

Rangkaian digital bekerja pada tegangan +5 volt DC sedangkan tegangan kerja 

relay DC antara 6V sampai 12V. Penggunaan relay sering menjadi pilihan karena 

relay mudah dikontrol, relay dapat diberibeban yang besar baik beban AC maupun 

DC, dan sebagai isolator yang baik antara rangkaian beban dengan rangkaian 

kendali. Rangkaian interface relay dpat dibangun menggunakan konsep transistor 

sebagai saklar. Transistor yang digunakan untuk driver relay dapat 

dikonfigurasikan dengan common emitor, emitor follower atau transistor 

darlington. 
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2.9 Kontrol PWM Motor DC 

 Cara pengaturan kecepatan yang digunakan adalah dengan menggunakan 

teknik PWM (Pulse Width Modulation), salah satu teknik untuk mengatur 

kecepatan motor DC yang umum digunakan. Dengan menggunakan PWM kita 

dapat mengatur kecepatan yang diinginkan dengan mudah. Teknik PWM untuk 

pengaturan kecepatan motor adalah, pengaturan kecepatan motor dengan cara 

merubah-rubah besarnya duty cycle pulsa. Pulsa yang yang berubah ubah duty 

cycle-nya inilah yang menentukan kecepatan motor. Besarnya amplitudo dan 

frekuensi pulsa adalah tetap, sedangkan besarnya duty cycle berubah-ubah sesuai 

dengan kecepatan yang diinginkan, semakin besar duty cylce maka semakin cepat 

pula kecepatan motor, dan sebaliknya semakin kecil duty cycle maka semakin 

pelan pula kecepatan motor. Sebagai contoh bentuk pulsa yang dikirimkan adalah 

seperti pada gambar 2.6, pulsa kotak dengan duty cycle pulsa 50%(Texas 

Instrument, 2002). Sedangkan sebagai contoh bentuk pulsa PWM adalah seperti 

pada gambar 2.7. 

 

 

Gambar 2.6 Pulsa Dengn Duty Cycle 50% 
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Gambar 2.7 Pulsa PWM 

Seperti pada gambar 2.6, semakin besar duty cycle pulsa kotak, maka semakin 

lama pula posisi logika high. Jika motor diatur agar berjalan ketika diberi logika 

high, maka jika memberi pulsa seperti pada gambar 2.7 diatas, maka motor akan 

berada pada kondisi “nyala-mati-nyala-mati” sesuai dengan bentuk pulsa 

tersesebut. Semakin lama motor berada pada kondisi “nyala” maka semakin cepat 

pula kecepatan motor tersebut. Motor akan berputar dengan kecepatan maksimum 

jika mendapat pulsa dengan duty cycle 100%. Dengan kata lain motor mendapat 

logika high terus menerus. Dengan mengatur besarnya duty cycle pulsa kotak 

yang dikirimkan, kita dapat mengatur banyaknya logika high yang diberikan pada 

motor, dengan kata lain mengatur lamanya waktu motor untuk berputar dalam 

satu periode pulsa. Jika lamanya waktu motor untuk berputar dalam satu periode 

pulsa ini berubah maka kecepatan purtaran motor juga akan berubah, sesuai 

dengan duty cycle atau waktu motor untuk berputar dalam satu periode pulsa. 


