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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Hidroponik 

 Hidroponik adalah suatu istilah yang digunakan untuk bercocok tanam 

tanpa menggunakan tanah sebagai media tumbuhnya. Tanaman dapat di tanam 

dalam pot atau wadah lainnya dengan menggunakan air dan atau bahan-bahan 

porus lainnya, seperti kerikil, pecahan genting, pasir, pecahan batu ambang, dan 

lain sebagainya sebagai media tanamnya. Bertanam secara hidroponik dapat 

berkembang secara cepat karena memiliki kelebihan. Kelebihan yang utama 

adalah keberhasilan tanaman untuk tumbuh dan berproduksi lebih terjamin. 

Kelebihan lainnya adalah perawatan lebih praktis, pemakaian pupuk lebih hemat, 

tanaman dapat tumbuh dengan pesat dan tidak kotor, hasil produksi lebih kontinu, 

serta beberapa jenis tanaman dapat dibudidayakan diluar musim (Lingga,2005). 

 

2.1.1 Teknik Hidroponik Sistem Sumbu (Wick System) 

Teknik hidroponik sistem wick merupakan salah satu sistem hidroponik 

yang paling sederhana sekali dan biasanya digunakan oleh kalangan pemula. 

Sistem ini termasuk pasif, karena tidak ada bagian-bagian yang bergerak. Nutrisi 

mengalir ke dalam media pertumbuhan dari dalam wadah menggunakan sejenis 

sumbu yang biasanya menggunakan kain flanel. Skema sistem hidroponik wick 

dapat dilihat pada Gambar 3.14. 
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2.2 Tomat Cherry (Lycopersicon esculentum var. cerasiforme) 

Tomat merupakan tanaman yang berkerabat dengan kentang, terong, dan 

cabai dalam famili Solanaceae. Tomat terdiri dari lebih 400 varietas yang salah 

satunya adalah tomat cherry (Lycopersicon esculentum var. cerasiforme). Tomat 

cherry diperkirakan mulai terkenal pada tahun 1800-an dan berasal dari Peru dan 

Chilli bagian utara. Tomat cherry tumbuh paling baik pada temperatur 17℃ - 

28℃. Kelembaban relatif yang diperlukan untuk pertumbuhan yaitu 80% 

(Wiryanta, 2002).  Bentuk buah tomat cherry ada yang bulat sempurna dan ada 

pula yang lonjong. Berat buah umumnya berkisar 10-20 gram. Tomat cherry 

disukai banyak konsumen karena dengan rasanya yang manis serta kandungan 

tomat cherry yang kaya vitamin C, vitamin A dan antioksidan serta rendah kalori, 

tomat cherry bisa dijadikan cemilan atau diolah sebagai campuran salad.  

 

2.3 Logika Fuzzy  

Logika fuzzy pertama dikenalkan oleh Prof. Lotfi A. Zadeh pada tahun 

1965. Logika fuzzy merupakan suatu metode pengambilan keputusan berbasis 

aturan yang digunakan untuk memecahkan keabu-abuan masalah pada sistem 

yang sulit dimodelkan atau memiliki ambiguitas. Dasar logika fuzzy adalah teori 

himpunan fuzzy. 

 

Gambar 2.1 Diagram Blok 'Logika Fuzzy sebagai Black Box'  

(Dewi, Nisak, K, & D, 2014) 
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Pada Gambar 2.1 logika fuzzy dapat dianggap sebagai kotak hitam yang 

berhubungan antara ruang input menuju ruang output. Kotak hitam yang 

dimaksudkan adalah metode yang dapat digunakan untuk mengolah data input 

menjadi output dalam bentuk informasi yang baik. 

Adapun beberapa alasan mengapa digunakannya logika fuzzy adalah 

(Rosnelly, 2012) : 

1. Konsep logika fuzzy mudah dimengerti. 

2. Penggunaan logika fuzzy yang fleksibel. 

3. Logika fuzzy mampu memodelkan fungsi-fungsi nonlinear yang sangat 

kompleks. 

4. Tidak perlu adanya proses pelatihan untuk memodelkan pengetahuan yang 

dimiliki oleh pakar. 

5. Logika fuzzy didasari pada bahasa sehari-hari sehingga mudah dimengerti. 

Himpunan fuzzy disebut himpunan tegas (crisp), nilai keanggotaan suatu 

item x dalam suatu himpunan A yang dituliskan dengan 𝜇𝜇𝐴𝐴 [𝑥𝑥], dimana memiliki 

dua buah kemungkinan nilai yaitu: 

a. Satu (1), yang memiliki arti bahwa suatu item menjadi anggota dalam 

suatu himpunan tertentu.  

b.  Nol (0), yang memiliki arti bahwa suatu item tidak menjadi anggota 

dalam suatu himpunan tertentu.  
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2.3.1 Fungsi Keanggotaan Fuzzy  

 Fungsi keanggotaan fuzzy adalah suatu kurva yang menunjukkan pemetaan 

titik-titik input data ke dalam derajat keanggotaannya yang nilainya berkisar 

antara 0 hingga 1. Beberapa fungsi keanggotaan fuzzy, yaitu: 

1. Representasi Linear adalah pemetaan input ke derajat keanggotaannya 

digambarkan sebagai suatu garis lurus. Pada representasi linear terdapat 2 

kemungkinan, yaitu: 

a. Kenaikan himpunan (Gambar 2.2) dimulai pada nilai domain yang 

memiliki derajat keanggotaan nol (0) bergerak ke arah kanan menuju nilai 

domain yang memiliki derajat keanggotaan lebih tinggi. 

 

Gambar 2.2 Representasi Kurva Linier Naik  

(Kusumadewi S, Purnomo H, 2010) 

Fungsi Keanggotaan: 

𝜇𝜇[𝑥𝑥, 𝑎𝑎, 𝑏𝑏] =

⎩
⎨

⎧
0;     𝑥𝑥 ≤ 𝑎𝑎

𝑥𝑥 − 𝑎𝑎
𝑏𝑏 − 𝑎𝑎

;     𝑎𝑎 ≤ 𝑥𝑥 ≤ 𝑏𝑏
 

1;      𝑥𝑥 ≥ 𝑏𝑏

 

(Dewi, Nisak, K, & D, 2014) 
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b. Penurunan himpunan (Gambar 2.3) dimulai dari nilai domain dengan 

derajat keanggotaan tertinggi pada sisi kiri, kemuadian bergerak menurun 

ke nilai domain yang memiliki derajat keanggotaan lebih rendah. 

 

Gambar 2.3. Representasi Kurva Linier Turun  

(Kusumadewi S, Purnomo H, 2010) 

Fungsi Keanggotaan: 

𝜇𝜇[𝑥𝑥,𝑎𝑎 , 𝑏𝑏] = �
𝑏𝑏 − 𝑥𝑥
𝑏𝑏 − 𝑎𝑎

;     𝑎𝑎≤ 𝑥𝑥 ≤ 𝑏𝑏
 

0;      𝑥𝑥 ≥ 𝑏𝑏
 

(Dewi, Nisak, K, & D, 2014) 

2. Representasi Kurva Segetiga  

Kurva segitiga (Gambar 2.4) pada dasarnya terbentuk dari gabungan antara 2 

garis (linear). 

 

Gambar 2.4 Representasi Kurva Segitiga  

(Kusumadewi S, Purnomo H, 2010) 
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Fungsi Keanggotaan: 

𝜇𝜇[𝑥𝑥,𝑎𝑎 , 𝑏𝑏] =

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧

0;      𝑥𝑥 ≤ 𝑎𝑎  𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 ≥ 𝑐𝑐
 

𝑥𝑥 − 𝑎𝑎
𝑏𝑏 − 𝑎𝑎

;              𝑎𝑎 ≤ 𝑏𝑏
𝑐𝑐 − 𝑥𝑥
𝑐𝑐 − 𝑏𝑏

;     𝑎𝑎≤ 𝑥𝑥 ≤ 𝑏𝑏

 

(Dewi, Nisak, K, & D, 2014) 

3. Representasi Kurva Bahu Daerah (Gambar 2.5) yang terbentuk di tengah-

tengah suatu variabel yang direpresentasikan dalam bentuk kurva segitiga, 

pada sisi kanan dan kirinya akan naik turun. Tetapi terkadang salah satu 

sisi dari variabel tersebut tidak mengalami perubahan. Himpunan fuzzy 

“bahu”, digunakan untuk mengakhiri variabel suatu daerah fuzzy. 

 

Gambar 2.5 Representasi Kurva Linier Bahu  

(Kusumadewi S, Purnomo H, 2010) 

Fungsi Keanggotaan: 

𝜇𝜇[𝑥𝑥, 𝑎𝑎, 𝑏𝑏] =

⎩
⎪
⎪
⎪
⎨

⎪
⎪
⎪
⎧

0;      𝑥𝑥 ≥ 𝑏𝑏
 

𝑏𝑏 − 𝑥𝑥
𝑏𝑏 − 𝑎𝑎

;              𝑎𝑎 ≤ 𝑥𝑥 ≤ 𝑏𝑏
1;      𝑥𝑥 ≥ 𝑎𝑎
0;      𝑥𝑥 ≤ 𝑎𝑎  

𝑥𝑥 − 𝑎𝑎
𝑏𝑏 − 𝑎𝑎

;     𝑎𝑎 ≤ 𝑥𝑥 ≤ 𝑏𝑏

1;      𝑥𝑥 ≥ 𝑏𝑏

 

 (Dewi, Nisak, K, & D, 2014) 
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2.3.2 Metode Fuzzy Tsukamoto 

Sistem Inferensi Fuzzy merupakan suatu kerangka komputasi yang 

didasarkan pada teori himpunan fuzzy, aturan fuzzy berbentuk IF-THEN, dan 

penalaran fuzzy. Secara garis besar, diagram blok proses inferensi fuzzy pada 

Gambar 2.6. 

 

Gambar 2.6 Diagram Blok Sistem Inteferensi Fuzzy Tsukamoto 
 (Dewi, Nisak, K, & D, 2014) 

 

Sistem inferensi fuzzy menerima input crisp. Input ini kemudian dikirim ke 

basis pengetahuan yang berisi n aturan fuzzy dalam bentuk IF-THEN. Fire 

strength akan dicari pada setiap aturan. Apabila jumlah aturan lebih dari satu, 

maka akan dilakukan agregasi dari semua aturan. Selanjutnya, pada hasil agregasi 

akan dilakukan defuzzy untuk mendapatkan nilai crisp sebagai output sistem.  

 Pada dasarnya, metode Tsukamoto mengaplikasikan penalaran monoton 

pada setiap aturannya. Kalau pada penalaran monoton, sistem hanya memiliki satu 

aturan, pada metode Tsukamoto, sistem terdiri atas beberapa aturan. Karena 

menggunakan konsep dasar penalaran monoton, pada metode Tsukamoto, setiap 

konsekuen pada aturan yang berbentuk IF-THEN harus direpresentasikan dengan 

suatu himpunan fuzzy dengan fungsi keanggotaan yang monoton. Output hasil 

inferensi dari tiap-tiap aturan diberikan secara tegas (crisp) bedasarkan α-predikat 
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(fire strength). Proses agregasi antar aturan dilakukan, dan hasil akhirnya 

diperoleh dengan menggunakan defuzzy dengan konsep rata-rata terbobot. 

2.4 Respon Sistem 

1. Waktu naik (rise time) (tr) adalah waktu yang dibutuhkan untuk naik dari 

10% – 90%, 5% – 95%, atau 0% – 100% dari nilai akhir dari tanggapan. 

Untuk kasus underdamped, biasanya digunakan kriteria 0% – 100%. 

Untuk kasus overdamped, biasanya digunakan kriteria 10% – 90% (Azis, 

2017). 

2. Overshoot maksimum (maximum overshoot) (Mp)  adalah nilai puncak 

maksimum dari tanggapan diukur dari nilai akhir dari tanggapan. Biasanya 

dirumuskan dalam persentase : 

𝑀𝑀𝑃𝑃 =
𝑐𝑐(𝑎𝑎𝑃𝑃)− 𝑐𝑐(∞)

𝑐𝑐(∞)
× 100% 

 (Azis, 2017) 

3. Waktu settling (settling time) (ts) adalah waktu yang dibutuhkan 

tanggapan untuk mencapai nilai akhir dari tanggapan dan tetap berada 

pada nilai tersebut dalam range persentase tertentu dari nilai akhir 

(biasanya 5% atau 2%)  (Azis, 2017). 

 

2.4.1 Galat Persentase 

 Galat persentase digunakan untuk membandingkan nilai perkiraan dengan 

nilai pasti. Galat persentase memberikan perbedaan antara nilai perkiraan dan nilai 
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eksak sebagai persentase dari nilai eksak, dan membantu untuk melihat seberapa 

dekat estimasi terhadap nilai riil. Berikut rumus galat persentase : 

%𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 = �
(𝐸𝐸𝑥𝑥𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎 𝑣𝑣𝑎𝑎𝑣𝑣𝑎𝑎𝑣𝑣)− (𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐸𝐸𝐸𝐸𝑥𝑥𝐴𝐴𝐴𝐴𝑎𝑎𝑎𝑎𝑣𝑣 𝑣𝑣𝑎𝑎𝑣𝑣𝑎𝑎𝑣𝑣)

(𝐸𝐸𝑥𝑥𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎 𝑣𝑣𝑎𝑎𝑣𝑣𝑎𝑎𝑣𝑣)
�× 100 

(Sugiyono, 2017) 

2.5 Mikrokontroler 

Mikrokontroler adalah sebuah sistem komputer fungsional dalam sebuah 

chip. Di dalamnya terkandung sebuah inti prosesor, memori (sejumlah kecil 

RAM, memori program, atau keduanya), dan perlengkapan input output. 

Dengan kata lain, mikrokontroler adalah suatu alat elektronika digital yang 

mempunyai masukan dan keluaran serta kendali dengan program yang bisa ditulis 

dan dihapus dengan cara khusus, cara kerja mikrokontroler sebenarnya membaca 

dan menulis data. Sekedar contoh, bayangkan diri Anda saat mulai belajar 

membaca dan menulis, ketika Anda sudah bisa melakukan hal itu Anda bisa 

membaca tulisan apapun baik buku, cerpen, artikel dan sebagainya, dan Andapun 

bisa pula menulis hal-hal sebaliknya. Begitu pula jika Anda sudah mahir 

membaca dan menulis data maka Anda dapat membuat program untuk membuat 

suatu sistem pengaturan otomatik menggunakan mikrokontroler sesuai keinginan 

Anda. Mikrokontroler merupakan komputer didalam chip yang digunakan untuk 

mengontrol peralatan elektronik, yang menekankan efisiensi dan efektifitas biaya. 

Secara harfiahnya bisa disebut “pengendali kecil” dimana sebuah sistem 

elektronik yang sebelumnya banyak memerlukan komponen-komponen 

pendukung seperti IC TTL dan CMOS dapat direduksi/diperkecil dan akhirnya 

terpusat serta dikendalikan oleh mikrokontroler ini (Syahwil, 2013). 
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Mikrokonktroler digunakan dalam produk dan alat yang dikendalikan 

secara automatis, seperti sistem kontrol mesin, remote controls, mesin kantor, 

peralatan  rumah tangga, alat berat, dan mainan. Dengan mengurangi ukuran, 

biaya, dan konsumsi tenaga dibandingkan dengan mendesain menggunakan 

mikroprosesor memori, dan alat input output yang terpisah, kehadiran 

mikrokontroler membuat kontrol elektrik untuk berbagai proses menjadi lebih 

ekonomis. Dengan penggunaan mikrokontroler ini maka : 

1. Sistem elektronik akan menjadi lebih ringkas 

2. Rancang bangun sistem elektronik akan lebih cepat karena sebagian besar 

dari sistem adalah perangkat lunak yang mudah dimodifikasi 

3. Pencarian gangguan lebih mudah ditelusuri karena sistemnya yang 

kompak 

Agar sebuah mikrokontroler dapat berfungsi, maka mikrokontroler 

tersebut memerlukan komponen eksternal yang kemudian disebut dengan sistem 

minimum. Untuk membuat sistem minimal paling tidak dibutuhkan sistem clock 

dan reset, walaupun pada beberapa mikrokontroler sudah menyediakan sistem 

clock internal, sehingga tanpa rangkaian eksternal pun mikrokontroler sudah 

beroperasi. 

Yang dimaksud dengan sistem minimal adalah sebuah rangkaian 

mikrokontroler yang sudah dapat digunakan untuk menjalankan sebuah aplikasi. 

Sebuah IC mikrokontroler tidak akan berarti bila hanya berdiri sendiri. Pada 

dasarnya sebuah sistem minimal mikrokontroler AVR memiliki prinsip yang 

sama.  
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2.5.1 Arduino Mega 2560 

Arduino Mega2560 (Gambar 2.7) adalah papan mikrokontroler 

berbasiskan ATmega2560 (datasheet ATmega2560). Arduino Mega2560 memiliki 

54 pin digital input/output, dimana 15 pin dapat digunakan sebagai output PWM, 

16 pin sebagai input analog, dan 4 pin sebagai UART (port serial hardware), 16 

MHz kristal osilator, koneksi USB, jack power, header ICSP, dan tombol reset. 

Ini semua yang diperlukan untuk mendukung mikrokontroler (Yuwono, 2015). 

Cukup dengan menghubungkannya ke komputer melalui kabel USB atau power 

dihubungkan dengan adaptor AC-DC atau baterai untuk mulai mengaktifkannya. 

Arduino Mega2560 kompatibel dengan sebagian besar shield yang 

dirancang untuk Arduino Duemilanove atau Arduino Diecimila. Arduino 

Mega2560 adalah versi terbaru yang menggantikan versi Arduino Mega. 

Arduino Mega2560 berbeda dari papan sebelumnya, karena versi terbaru 

sudah tidak menggunakan chip driver FTDI USB-to-serial. Tapi, menggunakan 

chip ATmega16U2 (ATmega8U2 pada papan Revisi 1 dan Revisi 2) yang 

diprogram sebagai konverter USB-to-serial. Arduino Mega2560 Revisi 2 

memiliki resistor penarik jalur HWB 8U2 ke Ground, sehingga lebih mudah untuk 

dimasukkan ke dalam mode DFU. 

Arduino Mega2560 Revisi 3 memiliki fitur-fitur baru berikut: 

• 1.0 pinout; Ditambahkan pin SDA dan pin SCL yang dekat dengan pin 

AREF dan dua pin baru lainnya ditempatkan dekat dengan pin RESET, 

IOREF memungkinkan shield untuk beradaptasi dengan tegangan yang 

tersedia pada papan. Di masa depan, shield akan kompatibel baik dengan 

http://www.atmel.com/Images/Atmel-2549-8-bit-AVR-Microcontroller-ATmega640-1280-1281-2560-2561_datasheet.pdf
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papan yang menggunakan AVR yang beroperasi dengan 5 Volt dan 

dengan Arduino Due yang beroperasi dengan tegangan 3.3 Volt. Dan ada 

dua pin yang tidak terhubung, yang disediakan untuk tujuan masa depan.  

• Sirkuit RESET.  

• Chip ATmega16U2 menggantikan chip ATmega8U2.  

 
Gambar 2.7 Arduino Mega 2560 

(Yuwono, 2015) 

a. Ringkasan Spesifikasi 

Dibawah ini Tabel 2.1 adalah spesifikasi sederhana dari Arduino Mega2560 : 

Tabel 2.1 Spesifikasi Arduino Mega 2560 
Mikrokontroler ATmega2560 

Tegangan Operasi 5V 
Input Voltage (disarankan) 7-12V 
Input Voltage (limit) 6-20V 
Pin Digital I/O 54 (yang 15 pin digunakan sebagai output PWM) 
Pins Input Analog 16 
Arus DC per pin I/O 40 mA 
Arus DC untuk pin 3.3V 50 mA 
Flash Memory 256 KB (8 KB digunakan untuk bootloader) 
SRAM 8 KB 
EEPROM 4 KB 
Clock Speed 16 MHz 

 

 



18 
 

 
 

b. Memori 

Arduino ATmega2560 memiliki 256 KB flash memory untuk menyimpan 

kode (yang 8 KB digunakan untuk bootloader), 8 KB SRAM dan 4 KB EEPROM 

(yang dapat dibaca dan ditulis dengan perpustakaan EEPROM). 

c. Input dan Output 

Masing-masing dari 54 digital pin pada Arduino Mega 2560 dapat 

digunakan sebagai input atau output, menggunakan fungsi pinMode() , 

digitalWrite() , dan digitalRead(). Arduino Mega beroperasi pada tegangan 5 volt. 

Setiap pin dapat memberikan atau menerima arus maksimum 40 mA dan memiliki 

resistor pull-up internal (yang terputus secara default) sebesar 20-50 kOhms. 

Selain itu, beberapa pin memiliki fungsi khusus, antara lain: 

• Serial : 0 (RX) dan 1 (TX); Serial 1 : 19 (RX) dan 18 (TX); Serial 2 : 17 

(RX) dan 16 (TX); Serial 3 : 15 (RX) dan 14 (TX). Digunakan untuk 

menerima (RX) dan mengirimkan (TX) data serial TTL. Pins 0 dan 1 juga 

terhubung ke pin chip ATmega16U2 Serial USB-to-TTL.  

• Eksternal Interupsi : Pin 2 (interrupt 0), pin 3 (interrupt 1), pin 18 

(interrupt 5), pin 19 (interrupt 4), pin 20 (interrupt 3), dan pin 21 (interrupt 

2). Pin ini dapat dikonfigurasi untuk memicu sebuah interupsi pada nilai 

yang rendah, meningkat atau menurun, atau perubah nilai.  

• SPI : Pin 50 (MISO), pin 51 (MOSI), pin 52 (SCK), pin 53 (SS). Pin ini 

mendukung komunikasi SPI menggunakan perpustakaan SPI. Pin SPI juga 

terhubung dengan header ICSP, yang secara fisik kompatibel dengan 

Arduino Uno, Arduino Duemilanove dan Arduino Diecimila.  
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• LED : Pin 13. Tersedia secara built-in pada papan Arduino ATmega2560. 

LED terhubung ke pin digital 13. Ketika pin diset bernilai HIGH, maka 

LED menyala (ON), dan ketika pin diset bernilai LOW, maka LED padam 

(OFF).  

• TWI : Pin 20 (SDA) dan pin 21 (SCL). Yang mendukung komunikasi 

TWI menggunakan perpustakaan Wire. Perhatikan bahwa pin ini tidak di 

lokasi yang sama dengan pin TWI pada Arduino Duemilanove atau 

Arduino Diecimila.  

Arduino Mega2560 memiliki 16 pin sebagai analog input, yang masing-

masing menyediakan resolusi 10 bit (yaitu 1024 nilai yang berbeda). Secara 

default pin ini dapat diukur/diatur dari mulai Ground sampai dengan 5 Volt, juga 

memungkinkan untuk mengubah titik jangkauan tertinggi atau terendah mereka 

menggunakan pin AREF dan fungsi analogReference(). 

Ada beberapa pin lainnya yang tersedia, antara lain: 

• AREF : Referensi tegangan untuk input analog. Digunakan dengan fungsi 

analogReference().  

• RESET : Jalur LOW ini digunakan untuk me-reset (menghidupkan ulang) 

mikrokontroler. Jalur ini biasanya digunakan untuk menambahkan tombol 

reset pada shield yang menghalangi papan utama Arduino.  
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2.5.2 Software Arduino IDE (Integrated Development Environtment) 

Software Arduino IDE merupakan perangkat lunak yang telah disiapkan 

oleh arduino bagi para perancang untuk melakukan berbagai proses yang 

berkaitan dengan pemrograman arduino. Perangkat lunak disediakan secara gratis 

dan bisa didapatkan secara langsung pada halaman resmi arduino yang bersifat 

open-source. Arduino IDE ini juga sudah mendukung berbagai sistem operasi 

populer saat ini seperti Windows, Mac, dan Linux. 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  mikrokontroler  tidak  

akan bisa memahami bahasa processing, yang dipahami oleh mikrokontroler  

adalah  kode biner. 

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

memori  mikrokontroler  di dalam  papan Arduino. 

Pada Gambar 2.8 terdapat menu bar, kemudian pada bawahnya terdapat 

bagian toolbar, dan sebuah area putih untuk editing sketch, area hitam dapat kita sebut 

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

Relay (Gambar 2.9) merupakan salah satu komponen elektronika yang 

berfungsi sebagai saklar mekanik. Fungsi relay yaitu memisahkan rangkaian 

listrik tegangan tinggi dengan rangkain listrik tegangan rendah. Relay pada 

gambar 8 mempunyai lima buah kaki. 

Dua kaki digunakan untuk mengaktifkan koil. Kedua kaki ini tidak 

bertanda, artinya boleh terbalik dalam pemasangannya. Tiga kaki lainnya 

berfungsi sebagai saklar yang terdiri dari kaki Common (COMM), kaki Normally 

Open (NO), dan kaki Normally Closed (NC). Dalam keadaan koil tidak dialiri 

arus listrik, kaki COMM akan terhubung ke kaki NC. Dalam keadaan koil dialiri 

arus listrik, kaki COMM akan terhubung dengan kaki NO (Langi, Wuwung, & 

Lumenta, 2014).          

 

Gambar 2.8 Tampilan Software Arduino IDE 
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Gambar 2.9 Bentuk Fisik dan Simbol Relay 

(Langi, Wuwung, & Lumenta, 2014) 

 

2.7 Modul DT Sense SHT11 

Suatu modul sensor temperatur dan kelembaban yang berbasis Sensirion 

SHT11 dengan antarmuka TwoWire Serial Interface. Modul ini dapat 

diaplikasikan dalam sistem pengendali temperatur dalam ruang atau sistem 

weather station. Berikut sensor SHT11 pada Gambar 2.10 dan spesifikasi 

hardwarenya : 

• Range temperatur : −400C (−400F) hingga +123,80C (+254,90F) 

• Akurasi temperatur : +/- 0,50C pada 250C 

• Range kelembaban : 0 hingga 100% RH 

• Akurasi RH absolut : +/- 3,5% RH 

• Faktor bentuk : 8 pin DIP – 0,6” 

• Konsumsi daya rendah (tipikal 30 µW) 

• Tegangan supply +5 VDC 
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Gambar 2.10 Modul DT Sense SHT11 

(Sensirion. 2011) 

 

2.8 Air Conditioner (AC) 

Air conditioner atau yang biasa disebut AC (Gambar 2.11) merupakan 

sebuah alat yang mampu mengkondisikan udara. Dengan kata lain, AC berfungsi 

sebagai penyejuk udara. Penggunaan AC untuk memperoleh udara yang dingin 

dan sejuk serta nyaman bagi tubuh kita, AC lebih banyak digunakan diwilayah 

yang beriklim tropis dengan kondisi temperatur udara yang relative tinggi seperti 

di Indonesia (Zuberi, 2016). Paten pertama mesin refrigerasi yang tercatat 

namanya yaitu Thomas Harris dan John Long yang dipublikasikan di Great 

Britain pada tahun 1790. Siklus refrigerasi merupakan kebalikan dari siklus carnot 

yang membutuhkan kerja untuk memindahkan kalor dari memiliki temperatur 

lebih tinggi. Sistem refrigerasi ini sering dimanfaatkan untuk mengkondisikan 

keadaan udara dalam suatu ruang tertentu, seperti ruang kantor, atau ruang 

penyimpanan barang (Mukhti, 2016). 
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Gambar 2.11 Air Conditioner 

(Zuberi, 2016) 

 

2.9 Sensor Infra Red LED  

LED infra merah / infra red (IR) (Gambar 2.12) merupakan salah satu 

jenis LED (Light Emiting Diode) yang dapat memancarkan gelombang cahaya 

yang berada pada spectrum yang tidak terlihat oleh kasat mata. Infra red LED 

dapat memacarkan cahaya infra merah pada saat dioda LED dialirkan tegangan 

bias maju pada anoda dan katodanya. Bahan pembuatan infra red LED tersebut 

menggunakan bahan Galium Arsenida (GaAs). Secara teoritis infra red LED 

mempuyai panjang gelombang 7800 Å dan mempuyai daerah frekuensi 

3.104 sampai 4.104  Hz. Dilihat dari jangkah frekuensi yang begitu lebar, infra red 

sangat fleksibel dalam pengunaanya. LED ini akan menyerap arus yang lebih 

besar dari pada dioda biasa. Semakin besar arus yang mengalir maka semakin 

besar daya pancarnya dan semakin jauh jarak yang dituju. 

Infra red LED ini dapat diaplikasikan sebagai transmitter remote control 

maupun sebagai line detector pada pintu gerbang maupun sebagai sensor pada 

robot. Aplikasi cahaya infra merah sendiri dapat digunakan sebagai link pada 

jaringan telekomunikasi atau dapat juga dipancarkan pada fiber optic. 
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Gambar 2.12 Sensor Infra Red 

 

2.10 Lampu Pijar 

Lampu pijar (Gambar 2.13) adalah sumber cahaya buatan yang dihasilkan 

melalui penyaluran arus listrik melalui filamen yang kemudian memanas dan 

menghasilkan cahaya. Kaca yang menyelubungi filamen panas tersebut 

menghalangi udara untuk berhubungan denganya sehingga filamen tidak akan 

langsung rusak akibat teroksidasi. Lampu pijar dipasarkan dalam berbagai macam 

bentuk dan tersedia untuk tegangan (voltage) kerja yang bervariasi mulai dari 1,25 

volt hingga 300 volt. Energi listrik yang diperlukan lampu pijar untuk 

menghasilkan cahaya yang terang lebih besar dibandingkan dari sumber cahaya 

buatan lainya, seperti lampu pendar dan dioda cahaya , maka secara bertahap pada 

beberapa negara peredaran lampu mulai dibatasi (Tribowo, Riyanto, & Hidayat, 

2014). 

 

Gambar 2.13 Lampu Pijar 

(Tribowo, Riyanto, & Hidayat, 2014) 
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2.11 Humidifier  

Humidifier (Gambar 2.14 ) adalah alat untuk menambahkan jumlah uap air 

di udara pada sekitar ruang lingkup atau pada aliran udara yang terlalu rendah 

tingkat kelembabannya. Udara yang kering memberikan efek buruk untuk tubuh 

diantaranya mengurangi daya tahan tubuh dan tingkat konsentrasi. Karena itu agar 

terhindar hal yang wajib dilakukan adalah melembabkan dengan alat humidifier. 

Proses humidifier dengan menguapkan air pada sebuah hampa atau permukaan 

yang diisi oleh air, atau dengan mensirkulasi udara melalui kompatemen pencuci 

udara yang mengandung uap air pelembab yang dapat membantu untuk 

mengurangi listrik stable dan untuk menambah kelembaban relatif udara panas 

pada ruang lingkup. 

 
Gambar 2.14 Humidifier 

 

2.12 Liquid Crystal Display (LCD) 

Liquid Crystal Display atau dengan singkatan LCD (Gambar 2.15) adalah 

suatu jenis media tampilan yang menggunakan kristal cair sebagai penampil 

utama. Terdapat banyak jenis LCD yang beredar di pasaran. Namun ada 

standarisasi yang cukup populer digunakan merupakan modul LCD dengan 
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tampilan 16x2 (16 kolom x 2 baris) dengan konsumsi daya yang rendah.. LCD 

dengan jenis seperti ini memungkinkan pemrogram untuk mengoperasikan 

komunikasi data secara 8 bit atau 4 bit. Berikut spesifikasi pada kaki LCD 16x2 

pada Tabel 2.2. 

Tabel 2.2 Spesifikasi Pin LCD 16x2 

Pin Keterangan 
1 Ground 
2 VCC 
3 V0 (Tegangan Kontras) 
4 (RS) Register Select 
5 (RW) Read/Write LCD Registers 
6 (EN) Enable 

 7-14 Data I/O Pins 
15 Backlight + 
16 Backlight - 

 

 

 
Gambar 2.15 LCD 16x2 
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