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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Tanaman Rukola 

Rukola disebut juga “Arugula atau roket” memiliki nama latin Eruca sativa 

yang merupakan keluarga Brassicaceae adalah jenis tanaman daun yang berasal 

dari Mediteranian. Daunnya lembut, berwarna hijau dengan lekuk - lekuk di 

kelilingnya sehingga sangat cantik tampilannya. Rasanya sedikit pahit dan segar. 

Biasanya dipakai untuk campuran salad, burger, taburan sup atau diaduk dengan 

pasta. Menurut USDA National Nutrient dalam 100 gram rukola mengandung air 

91,7 g, protein 2,6 g, lemak 0,7 g, karbohidrat  2,0 g, diet serat (selulosa)  1,6 g, 

ash 1,4 g, vitamin A (beta karoten)  1,4 mg, vitamin B1 (tiamin) 0,044 mg, 

vitamin B2 (riboflavin) 0,086 mg, niacin (vitamin B3 atau vitamin PP) 0,305 mg, 

vitamin B5 (asam pantotenat) 0,44 mg, vitamin B6 (piridoksin) 0,07 mg, asam 

folat (vitamin B9) 97 mcg, vitamin C (askorbat asam) 15 mg, vitamin E  

(tokoferol) 0,43 mg, vitamin K (fillohinon) 108,6 mg, kolin (vitamin B4), nutrisi 

15,3 mg, kalium 369 mg, kalsium 160 mg, magnesium 47 mg, sodium  27 mg, 

fosfor  52 mg, besi 1,46 mg, mangan 321 mcg, tembaga 76 mcg, selenium 0,3 

mcg, seng 0,47 mg, dan kalori sekitar 25 kalori. Rukola memiliki manfaat 

merangsang gastro intestinal saluran, meningkatkan metabolisme, menstimulasi 

sistem kekebalan tubuh, membantu pengurangan deposit garam, memperkuat 

dinding pembuluh darah, meningkatkan tingkat hemoglobin dan, menurunkan 

kolesterol jahat darah dan memperkuat sistem saraf.  

Tanaman ini dapat tumbuh di dataran tinggi maupun dataran rendah dengan 

suhu yang rendah sekitar 10
0
 – 25

0 
C. Rukola mulai dipanen pada umur 20 – 30 

HST, dan panen selanjutnya dilakukan setiap 2 sampai 3 minggu sebelum 
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tanaman berbunga (Ezra, 2008). Tanaman Rukola tumbuh dengan baik pada kadar 

air 20 % – 40 % Bb (Basis basah) dengan intensitas cahaya sedang. 

2.2 Irigasi 

Irigasi secara umum didefinisikan sebagai penggunaan air pada tanah untuk 

keperluan penyediaan cairan yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman. 

Kegunaan irigasi adalah sebagai berikut (Hansen, 1992): 

1. Menambahkan air ke dalam tanah untuk menyediakan cairan yang 

diperlukan untuk pertumbuhan tanam-tanaman. 

2. Menyediakan jaminan panen pada saat musim kemarau yang pendek. 

3. Mendinginkan tanah dan atmosfer, sehingga menimbulkan lingkungan 

yang baik untuk pertumbuhan tanaman. 

4. Mencuci atau mengurangi garam dalam tanah. 

5. Memperlambat pembentukan tunas dengan pendinginan karena 

penguapan. 

2.2.1 Irigasi Tetes 

Irigsi tetes merupakan cara pemberian air pada tanaman secara langsung, 

baik pada permukan tanah maupun di dalam tanah melalui tetesan secara sinabung 

dan perlahan pada tanah di dekat tumbuhan. Setelah keluar dari penetes (emitter), 

air menyebar ke dalam profil tanh secara horizontal maupun verikal akibat gaya 

kapiler dan gravitasi. Luas daerah yang dibasahi emitter tergantung pada besarnya 

debit keluaran, jenis tanah (struktur dan tekstur), kelembaban tanah dan 

permeabilitas tanah (Hanasen dkk., 1979). 

Beberapa kelebihan sistem irigasi tetes antara lain (Keller dan Bliesner, 1990) : 
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1. Efisiensi dalam pemakaian air irigasi relatif paling tinggi dibandingkan 

dengan sistem irigasi lain, karena pemberian air dengan kecepatan lambat 

dan hanya pada daerah perakaran, sehingga mengurangi penetesan air 

yang berlebihan, evaporasi dari permukaan tanah dan aliran permukaan. 

2. Pada beberapa jenis tanaman tertentu, kondisi tanaman yang tidak tebasahi 

akan mencegah penyakit leaf burn (daun terbakar), selain itu, kegiatan 

budidaya secara manual maupun mekanis dapat terus berjalan walaupun 

kegiatan irigasi berlangsung. 

3. Dapat menekan aktifitas organisme pengganggu tanaman karena daerah 

yang terbasahi hanya di sekitar daerah perakaran saja. 

4. Pada sistem irigasi tetes dapat menghemat kebutuhan tenaga kerja untuk 

kegiatan pemberian irigasi maupun kegiatan pemberian irigasi maupun 

kegiatan pemupukan, karena sistem dapat dioperasikan secara otomatis. 

5. Pemberian air yang sinambung dapat mengurangi resiko pemupukan 

garam dan unsur–unsur beracun lainnya di daerah perakaran tanaman. 

6. Mampu beradaptasi dengan baik pada kondisi topografi dan sifat media 

tumbuh tanaman. 

7. Dengan dukungan tenaga kerja berkemampuan tinggi, sistem ini 

mempunyai akurasi yang tinggi dalam mementukan waktu dan jumlah air 

irigasi yang harus diberikan pada tanaman. 

Walaupun memiliki beberapa keuntungan operasional, namun sistem irigasi tetes 

memiliki beberapa kelemahan, antara lain : 

1. Investasi yang cukup tinggi dan dibutuhkan teknik yang relatif tinggi 

dalam desain, instalasi dan pengoperasian sistem 
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2. Penyumbatan emitter yang disebabkan oleh faktor fisik, kimia dan biologi 

air yang dapat mengurangi efisiensi dan kinerja sistem. 

3. Pada daerah yang tidak terbasahi berpotensi terjadi penumpukan garam. 

 

2.3 Kebutuhan Air pada Tanaman 

Kebutuhan air tanaman sangat dipengaruhu oleh fase pertumbuhan dan 

perkembangan tanaman. pada fase vegetatif tanaman sangat peka terhadap 

kekurangan air, karena pada masa tersebut pertumbuhan sangat erat hubungannya 

dengan tekanan tugor sel. Adanya penurunan turginitas dapat menghentikan 

pembesaran sel dan mengakibatkan perkedilan tanaman. selanjutnya kekurangan 

air tidak hanya mengurangi pertumbuhan tanaman, tetapi juga akan mempertebal 

daun dan mengurangi luas permukaan daun (Kramer, 1969). 

2.4 Tanah 

Tanah adalah suatu benda alam yang terdapat di permukaan kulit bumi, 

yang tersusun dari bahan-bahan mineral sebagai hasil pelapukan batuan, dan 

bahan-bahan organik sebagai hasil pelapukan sisa-sisa tumbuhan dan hewan, yang 

merupakan medium atau tempat tumbuhnya tanaman dengan sifat-sifat tertentu, 

yang terjadi akibat dari pengaruh kombinasi faktor-faktor iklim, bahan induk, 

jasad hidup, bentuk wilayah dan lamanya waktu pembentukan (Yulipriyanto, 

2010). 

Struktur tanah merupakan suatu sifat fisik yang penting karena dapat 

mempengaruhi pertumbuhan tanaman serta tidak langsung berupa perbaikan 

peredaran air, udara dan panas, aktivitas jasad hidup tanah, tersedianya unsur hara 

bagi tanaman, perombakan bahan organik, dan mudah tidaknya akar dapat 
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menembus tanah lebih dalam. Tanah yang berstruktur baik akan membantu 

berfungsinya faktor-faktor pertumbuhan tanaman secara optimal, sedangkan tanah 

yang berstruktur jelek akan menyebabkan terhambatnya pertumbuhan tanaman. 

2.4.1 Kadar Air Tanah (KAT) 

Menurut Hanafiah (2005) bahwa air merupakan komponen penting dalam 

tanah yang dapat menguntungkan dan sering pula merugikan. Beberapa peranan 

yang menguntungkan dari air dalam tanah adalah: 

1. Sebagai pelarut dan pembawa ion-ion hara dari rhizosfer ke dalam akar 

tanaman. 

2. Sebagai agen pemicu pelapukan bahan induk, perkembangan tanah, dan 

diferensi horison. 

3. Sebagai pelarut dan pemicu reaksi kimia dalam penyediaan hara, yaitu dari 

hara tidak tersedia menjadi hara yang tersedia bagi akar tanaman. 

4. Sebagai penopang aktivitas mikroba dalam merombak unsur hara yang 

semula tidak tersedia menjadi tersedia bagi akar tanaman. 

5. Sebagai pembawa oksigen terlarut ke dalam tanah. 

6. Sebagai stabilisator temperatur tanah. 

7. Mempermudah dalam pengolahan tanah. 

Selain beberapa peranan yang menguntungkan diatas, air tanah juga 

menyebabkan beberapa hal yang merugikan, yaitu: 

1. Mempercepat proses pemiskinan hara dalam tanah akibat proses 

pencucian (perlin-dian/leaching) yang terjadi secara intensif. 

2. Mempercepat proses perubahan horizon dalam tanah akibat terjadinya 

eluviasi dari lapisan tanah atas ke lapisan tanah bawah. 
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3. Kondisi jenuh air menjadikan ruang pori secara keseluruhan terisi air 

sehingga menghambat aliran udara ke dalam tanah, sehingga mengganggu 

respirasi dan serapan hara oleh akar tanaman, serta menyebabkan 

perubahan reaksi tanah dari reaksi aerob menjadi reaksi anaerob. 

Kadar air dinyatakan dalam persen (%) berat, yaitu persentase berat tanah. 

Cara ini memberikan keuntungan karena dapat memberikan gambaran terhadap 

ketersediaan air bagi tumbuhan pada volume tertentu. Cara penentuan kadar air 

dapat digolongkan dalam cara gravimetri, tegangan dan hisapan, tumbuhan, listrik 

serta pembaruan neutron. Metode gravimetri merupakan cara yang paling umum 

dipakai. Metode ini dilakukan dengan mengeringkan tanah basah dalam oven pada 

suhu 105º C selama 24 jam. Air yang hilang karena proses pengeringan tersebut 

merupakan sejumlah air yang terdapat dalam tanah basah. (Hakim, dkk., 1986). 

Tekstur tanah yang berbeda mempunyai kemampuan menahan air yang 

berbeda pula. Tanah bertekstur halus, contohnya: tanah bertekstur liat, memiliki 

ruang pori halus yang lebih banyak, sehingga berkemampuan menahan air lebih 

banyak. Sedangkan tanah bertekstur kasar, contohnya: tanah bertekstur pasir, 

memiliki ruang pori halus lebih sedikit, sehingga kemampuan manahan air lebih 

sedikit pula. 

Menurut Hardjowigeno (1992), bahwa air terdapat dalam tanah karena 

ditahan (diserap) oleh massa tanah, tertahan oleh lapisan kedap air, atau karena 

keadaan drainase yang kurang baik. Air dapat meresap atau ditahan oleh tanah 

karena adanya gaya-gaya adhesi, kohesi, dan gravitasi. Sebagian besar dari air 

kapiler merupakan air yang tersedia (dapat diserap) bagi tanaman.  
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Dalam menentukan jumlah air tersedia bagi tanaman ada beberapa faktor 

yang perlu diperhatikan, yaitu: 

1. Kapasitas Lapang (KL)  

Kapasitas lapang (KL) merupakan keadaan tanah yang cukup lembab yang 

menunjukkan jumlah air terbanyak yang dapat ditahan oleh tanah terhadap gaya 

tarik gravitasi. Air yang dapat ditahan oleh tanah tersebut terus menerus diserap 

oleh akar-akar tanaman atau menguap sehingga tanah makin lama semakin kering. 

Pada suatu saat akar tanaman tidak mampu lagi menyerap air tersebut sehingga 

tanaman menjadi layu (titik layu permanen). 

2. Titik Layu Permanen (TLP)  

Titik layu permanen (TLP) merupakan kandungan air tanah dimana akar-

akar tanaman mulai tidak mampu lagi menyerap air dari tanah, sehingga tanaman 

menjadi layu.  

Kandungan air pada kapasitas lapang ditunjukkan oleh kandungan air pada 

tegangan 1/3 bar, sedangkan kandungan air pada titik layu permanen adalah pada 

tegangan 15 bar. Air yang tersedia bagi tanaman adalah air yang terdapat pada 

tegangan antara 1/3 bar sampai dengan 15 bar. Banyaknya kandungan air dalam 

tanah berhubungan erat dengan besarnya tegangan air (moisture tension) dalam 

tanah tersebut. Besarnya tegangan air menunjukkan besarnya tenaga yang 

diperlukan untuk menahan air tersebut di dalam tanah. Tegangan diukur dalam bar 

atau atmosfir atau cm air atau logaritma dari cm air yang disebut pF. Satuan bar 

dan atmosfir sering dianggap sama karena 1 atm = 1,0127 bar.  

Kemampuan tanah menahan air dipengaruhi antara lain oleh tekstur tanah. 

Tanah-tanah bertekstur kasar mempunyai daya menahan air lebih kecil daripada 
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tanah bertekstur halus. Oleh karena itu, tanaman yang ditanam pada tanah pasir 

umumnya lebih mudah kekeringan daripada tanah-tanah bertekstur lempung atau 

liat. 

2.4.2 Porositas Tanah 

Porositas adalah proporsi ruang pori total (ruang kosong) yang terdapat 

dalam satuan volume tanah yang dapat ditempati oleh air dan udara, sehingga 

merupakan indikator kondisi drainase dan aerasi tanah. Porositas dapat ditentukan 

melalui 2 cara, yaitu menghitung selisih bobot tanah jenuh dengan bobot tanah 

kering dan menghitung ukuran volume tanah yang ditempati bahan padat. 

Komposisi pori-pori tanah ideal terbentuk dari kombinasi fraksi debu, pasir, dan 

lempung. Porositas itu sendiri mencerminkan tingkat kesarangan untuk dilalui 

aliran massa air (permeabilitas, jarak per waktu) atau kecepatan aliran air untuk 

melewati massa tanah (perkolasi, waktu per jarak). Kedua indikator ini ditentukan 

oleh semacam pipa berukuran non kapiler (yang terbentuk dari pori–porimakro 

dan meso yang berhubungan secara kontinu) di dalam tanah. Hal tersebut 

menekankan bahwa tanah permukaan yang berpasir memiliki porositas lebih kecil 

dari pada tanah liat. Sebab tanah pasir memiliki ruang pori total yang mungkin 

rendah tetapi mempunyai proporsi yang besar yang disusun oleh komposisi pori-

poriyang besar yang efisien dalam pergerakan udara dan airnya. Ini berarti karena 

persentase volume yang terisi pori-porikecil pada tanah pasir menyebabkan 

kapasitas menahan airnya rendah. Maka tanah–tanah yang memiliki tekstur halus, 

memiliki ruang pori lebih banyak dan disusun oleh pori–pori kecil karena 

proporsinya relatif besar (Susanto, 1994).  



12 
 

Porositas atau ruang pori adalah rongga antar tanah yang biasanya diisi air 

atau udara. Pori sangat menentukan sekali dalam permeabilitas tanah, semakin 

besar pori dalam tanah tersebut, maka semakin cepat pula permeabilitas tanah 

tersebut (Hanafiah, 2005).  

Tanah bertekstur kasarmempunyai persentase ruang pori total lebih rendah 

dari pada tanah bertekstur halus, meskipun rataan ukuran pori bertekstur kasar 

lebih besar dari pada ukuran pori tanah bertekstur halus (Arsyad, 1989). Arsyad 

(1989) menyajikan kelas porositas tanah yang terlihat pada tabel 1. 

Tabel 1. Kelas porositas tanah 

Porositas (%) Kelas 

100 

80-60 

60-50 

50-40 

40-30 

<30 

Sangat porous 

Porous 

Baik 

Kurang baik 

Buruk 

Sangat buruk 

Sumber : Arsyad, 1989. 

 

2.4.3 Metode Pengukuran Kadar Air Tanah 

Secara umum metode pengukuran kadar air tanah dibagi menjadi dua yaitu 

langsung dan tidak langsung. Metode langsung merupakan pengukuran air yang 

terkandung dari matrik tanah yang dilakukan terlebih dahulu pemisahan antara 

keduanya. Salah satu cara pemisahan air yaitu dengan pemanasan atau yang biasa 

disebut dengan metode gravimetri. Metode ini dilakukan dengan mengeringkan 

tanah basah dalam oven pada suhu 105ºC selama 24 jam. Sedangkan metode tidak 

langsung mengukur beberapa sifat fisik atau kimia yang berkaitan dengan kadar 

air tanah seperti konstanta dieletrik, konduktivitas listrik, kapasitas panas, teknik 

radiasi dan sebagainya. Akurasi dan ketepatan dari metode ini tergantung kepada 
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kedekatan hubungan antara sifat yang diukur dengan kadar air volumetrik (ϴV) 

(Lal dan Manoj, 2004). 

2.4.4 Pengukuran Kadar Air Tanah dengan Metode Resistif 

Metode resistif merupakan salah satu metode pengukuran tidak langsung. 

Metode ini menggunakan elektroda yang dibenamkan ke dalam tanah, arus akan 

dialirkan dari satu elektroda ke elektroda yang lain. Dari elektroda tersebut 

kemudian akan dibaca nilai resistansi. Nilai resistansi dipengaruhi oleh KAT, dari 

korelasi kedua nilai tersebut dapat dilakukan kalibrasi sehingga nilai resistansi 

yang terbaca dapat menggambarkan nilai KAT (Johnson, 1992). 

Pengukuran KAT dengan menggunakan metode ini bersifat real time, 

sehingga dengan metode ini pengukuran menjadi lebih mudah dibandingkan 

dengan metode gravimetri. Nilai hambatan bergantung kepada konsentrasi ion 

dalam tanah (Zazueta dan Jiannong, 1994), salinitas tanah (Johnson, 1992) dan 

juga kandungan unsur organik dalam tanah. Hasil kalibrasi hanya berlaku untuk 

jenis tanah yang dikalibrasi saja. Sehingga untuk jenis tanah yang berbeda perlu 

dilakukan pengkalibrasian yang berbeda. 

2.5  Sensor 

Sensor adalah alat untuk mendeteksi/mengukur sesuatu yang digunakan 

untuk mengubah variasi mekanis, magnetis, panas, sinar dan kimia menjadi 

tegangan dan arus listrik. Dalam lingkungan sistem pengendali dan robotika, 

sensor memberikan kesamaan yang menyerupai mata, pendengaran, hidung, lidah 

yang kemudian akan diolah olehkontroler sebagai otaknya. 

Sensor dalam teknik pengukuran dan pengaturan secara elektronik berfungsi 

mengubah besaran fisik (misalnya: temperatur, gaya, kecepatan putaran) menjadi 



14 
 

besaran listrik yang proposional. Sensor dalam teknik pengukuran dan pengaturan 

ini harus memenuhi persyaratan-persyaratan kualitas yaitu (Septiawan, 2010): 

1. Linieritas: Konversi harus benar-benar proporsional, jadi karakteristik 

konversi harus linier. 

2. Tidak tergantung temperatur: Keluaran konverter tidak boleh 

tergantung pada temperatur di sekelilingnya, kecuali sensor suhu. 

3. Kepekaan: Kepekaan sensor harus dipilih sedemikian, sehingga pada 

nilai-nilai masukan yang ada dapat diperoleh tegangan listrik keluaran 

yang cukup besar. 

4. Waktu tanggapan: Waktu tanggapan adalah waktu yang diperlukan 

keluaran sensor untuk mencapai nilai akhirnya pada nilai masukan 

yang berubah secaramendadak. Sensor harus dapat berubah cepat bila 

nilai masukan pada sistem tempat sensor tersebut berubah. 

5. Batas frekuensi terendah dan tertinggi: Batas-batas tersebut adalah 

nilai frekuensi masukan periodik terendah dan tertinggi yang masih 

dapat dikonversi oleh sensor secara benar. 

6. Stabilitas waktu: Untuk nilai masukan (input) tertentu sensor harus 

dapat memberikan keluaran (output) tetap dalam waktu yang lama. 

7. Histerisis: Gejala histerisis yang ada pada magnetisasi besi dapat pula 

dijumpai pada sensor. Misalnya, pada suatu temperatur tertentu 

sebuah sensor dapat memberikan keluaran yang berlainan. 

(Septiawan, 2010) 
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2.6 Sistem Kontrol 

Sistem kendali atau sistem kontrol (control sistem) adalah suatu alat 

(kumpulan alat) untuk mengendalikan, memerintah, dan mengatur keadaan dari 

suatu sistem. Dalam industri,sistem kontrol merupakan sebuah sistem yang 

meliputi pengontrolan variabel-variabel seperti temperatur (temperature), tekanan 

(pressure), aliran (flow), level, dan kecepatan (speed). Untuk mengimplentasikan 

teknik sistem kontrol (Control System Engineering) dalam industri diperlukan 

banyak keahlian atau keilmuan seperti dibidang: teknologi mekanik (mechanical 

engineering), teknik elektrik (electrical engineering), elektronik (electronics) dan 

sistem pneumatik (pneumaticsistems). Ada dua konsep dasar dalam sistem kontrol 

yang dikenal yaitu sistem kontrol lup terbuka (open-loop control system) atau 

umpan-maju (feedforward) dan sistem kontrol lup tertutup (closed-loop control 

system) atau umpan-balik (feedback) (Hordeski, 1994). 

Sistem kontrol secara manual, proses pengaturannya dilakukan secara 

manual oleh operator dengan mengamati keluaran secara visual, kemudian 

dilakukan koreksi variabel-variabel kontrolnya untuk mempertahankan hasil 

keluarannya. Sistem kontrol itu sendiri bekerja secara open loop, yang berarti 

sistem kontrol tidak dapat melakukan koreksi variabel untuk mempertahankan 

hasil keluarannya. Perubahan ini dilakukan secara manual oleh operator setelah 

mengamati hasil keluarannya melalui alat ukur atau indikator. 

 

Gambar 1. Kontrol lup terbuka (open loop) 
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Sistem kontrol otomatis dapat melakukan koreksi variabel-variabel 

kontrolnya secara otomatis, dikarenakan ada untai tertutup (closed loop) sebagai 

umpan balik (feedback) dari hasil keluaran menuju ke masukan setelah 

dikurangkan dengan nilai set point-nya. 

Pengaturan secara untai tertutup ini (closed loop) tidak memerlukan 

operator untuk melakukan koreksi variabel-variabel kontrolnya karena dilakukan 

secara otomatis dalam sistem kontrol itu sendiri (Siswoyo, 2007). Dengan 

demikian keluaran akan selalu dipertahankan berada pada kondisi stabil sesuai 

dengan set point yang ditentukan. Secara umum, sistem kontrol lup tertutup terdiri 

dari (Mahalik, 2004): 

1. Plant : sistem atau proses yang akan dikontrol yaitu aktuator 

2. Input : nilai referensi yang diinginkan atau disebut set point 

3. Alat ukur : alat pengukur yang berfungsi memberikan informasi 

keadaan yang sebenarnya disebut sensor 

4. Pengontrol : alat/program yang mampu merespon sinyal kontrol agar 

menghasilkan output yang respek terhadap set point dan mengukur 

present value sehingga menghasilkan isyarat error. 

5. Output : keluaran yang telah dikendalikan dan dihasilkan oleh sistem. 

 

Gambar 2. Kontrol lup tertutup (closed loop) 
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Dalam sebuah kontrol otomatis suatu kondisi terkontrol (controlled 

condition) dapat berupa temperatur, tekanan, kelembaban, level, atau aliran. Hal 

ini mengartikan bahwa elemen pengukuran dapat berupa sensor temperatur, 

transduser tekanan atau tramitter, detektor level, sensor kelembaban atau sensor 

aliran. Sementara variabel manipulasinya dapat berupa uap air, air, udara, listrik, 

minyak atau gas, sedangkan perangkat terkontrol dapat berupa sebuah klep, 

damper (penghadang), pompa atau kipas angin. 

 

2.6.1 Mikrokontroler AVR AT Mega 8535 

AVR (Alf and Vegard’s RISC processor) merupakan seri mikrokontroler 

CMOS 8-bit buatan Atmel, berbasis arsitektur RISC (Reduced Instruction Set 

Computer). Hampir semua instruksi dieksekusi dalam satu siklus clock. AVR 

mempunyai 32 register general-purpose, timer/counter fleksibel dengan mode 

compare, interrupt internal dan eksternal, serial UART, programmable Watchdog 

Timer, dan mode power saving, ADC dan PWM internal. AVR juga mempunyai 

In-System Programmable Flash on-chip yang mengijinkan memori program untuk 

diprogram ulang dalam sistem menggunakan hubungan serial SPI.  

AT Mega 8535 mempunyai throughput mendekati 1 MIPS per MHz 

membuat disainer sistem untuk mengoptimasi konsumsi daya versus kecepatan 

proses. Memiliki memori flash 16k dan 32 jalur input output, serta dilengkapi 

dengan ADC 8 kanal dengan resolusi 10 bit dan 4 kanal PWM. Sebuah chip 

dengan fitur cukup lengkap untuk mendukung beragam aplikasi. Mikrokontroler 

AVR AT Mega 8535 sudah dilengkapi dengan built-in USB ISP programmer, 

sehingga pemrograman dapat dilakukan dengan mudah, cukup dengan 

menghubungkan kabel USB ke computer (Atmel Corps, 2006). 
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Gambar 3. Port AVR AT Mega 8535 

Fungsi Port AVR AT Mega 8535 :  

- VCC (Power Supply)  

- GND (Ground) 

- Port A (PA7 - PA0)  

Port A berfungsi sebagai input analog pada konverter A/D. Port A juga 

sebagai suatu Port I/O 8-bit dua arah, jika A/D konverter tidak digunakan. 

Pin - pin Port dapat menyediakan resistor internal pull-up (yang dipilih 

untuk masing-masing bit). Port A output buffer mempunyai karakteristik 

gerakan simetris dengan keduanya sink tinggi dan kemampuan sumber. 

Ketika pin PA0 ke PA7 digunakan sebagai input dan secara eksternal 

ditarik rendah, pin–pin akan mengalirkan arus sumber jika resistor internal 

pull-up diaktifkan. Pin Port A menjadi tri-stated jika kondisi reset menjadi 

aktif, meskipun waktu habis. 
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- Port B (PB7 - PB0) 

Port B adalah suatu port I/O 8-bit dua arah dengan resistor internal pull-up 

(yang dipilih untuk beberapa bit). Port B output buffer mempunyai 

karakteristik gerakan simetris dengan keduanya sink tinggi dan 

kemampuan sumber. Sebagai input, pena Port B yang secara eksternal 

ditarik rendah akan arus sumber jika resistor pull-up diaktifkan. Pena Port 

B adalah tri-stated apabila suatu kondisi reset menjadi aktif, meskipun 

waktu habis. 

- Port C (PC7 - PC0) 

Port C adalah suatu Port I/O 8-bit dua arah dengan resistor internal pull-up 

(yang dipilih untuk beberapa bit). Port C output buffer mempunyai 

karakteristik gerakan simetris dengan keduanya sink tinggi dan 

kemampuan sumber. Sebagai input, pena Port C yang secara eksternal 

ditarik rendah akan arus sumber jika resistor pull-up diaktifkan. Pena Port 

C adalah tri-stated manakala suatu kondisi reset menjadi aktif, meskipun 

waktu habis. 

- Port D (PD7 - PD0) 

Port D adalah suatu Port I/O 8-bit dua arah dengan resistor internal pull-up 

(yang dipilih untuk beberapa bit). Port D output buffer mempunyai 

karakteristik gerakan simetris dengan keduanya sink tinggi dan 

kemampuan sumber. Sebagai input, pena Port D yang secara eksternal 

ditarik rendah akan arus sumber jika resistor pull-up diaktifkan. Pena Port 

D adalah tri-stated manakala suatu kondisi reset menjadi aktif, meskipun 

waktu habis. 



20 
 

- RESET (Reset input) 

- XTAL1 (Input Oscillator) 

- XTAL2 (Output Oscillator) 

- AVCC adalah pena penyedia tegangan untuk Port A dan Konverter A/D. 

- AREF adalah pena referensi analog untuk konverter A/D. 

 

Gambar 4. Skematik Fitur ADC pada AT Mega 8535 

2.6.2 IC 555  

IC 555 yang mempunyai 8 pin (kaki) ini merupakan salah satu komponen 

elektronika yang cukup terkenal, sederhana, serba guna dengan ukurannya yang 
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kurang dari 1/2 cm3 dan harganya di pasaran sangat murah. Pada dasarnya 

aplikasi utama IC 555 ini digunakan sebagai timer (Pewaktu) dengan operasi 

rangkaian monostable dan Pulse Generator (Pembangkit Pulsa) dengan operasi 

rangkaian astable. Selain itu, dapat juga digunakan sebagai Time Delay, Generator 

dan Sequential Timing (Anonim.2011). 

 

Gambar 5. Pinout IC 555 

Fungsi masing-masing pin IC 555 :  

- Pin 1 (Ground). Pin input dari sumber tegangan DC paling negatif. Pin ini 

merupakan titik referensi untuk seluruh sinyal dan tegangan pada 

rangkaian 555, baik rangkaian intenal maupun rangkaian eksternalnya.  

- Pin 2 (Trigger). Input negatif dari lower komparator (komparator B) yang 

menjaga osilasi tegangan terendah kapasitor pada 1/3 Vcc dan mengatur 

RS flip-flop. 

- Pin 3 (Output). Pin keluaran dari IC 555. Output mempunyai 2 keadaan, 

yaitu High dan Low 20 Pin 4 (Reset). Pin yang berfungsi untuk me reset 

latch didalam IC yang akan berpengaruh untuk me-reset kerja IC. Pin ini 

tersambung ke suatu gate (gerbang) transistor bertipe PNP, jadi transistor 

akan aktif jika diberi logika low. Biasanya pin ini langsung dihubungkan 

ke Vcc agar tidak terjadi reset. 
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- Pin 5 (Voltage Control). Pin ini berfungsi untuk mengatur kestabilan 

tegangan referensi input negatif (komparator A). pin ini bisa dibiarkan 

tergantung (diabaikan), tetapi untuk menjamin kestabilan referensi 

komparator A, biasanya dihubungkan dengan kapasitor berorde sekitar 10 

nF ke pin ground. 

- Pin 6 (Threshold). Pin ini terhubung ke input positif (komparator A) yang 

akan me-reset RS flip-flop ketika tegangan pada pin 2/3 Vcc. 

- Pin 7 (Discharge). Pin ini terhubung ke open collector transistor internal 

(Tr) yang emitternya terhubung ke ground. Switching transistor ini 

berfungsi untuk meng-clamp node yang sesuai ke ground pada timing 

tertentu.  

- Pin 8 (Vcc). Pin ini untuk menerima supply DC voltage. Biasanya akan 

bekerja optimal jika diberi 5 V sampai dengan 15 V. Suplai arusnya dapat 

dilihat di datasheet, yaitu sekitar 10 mA sampai dengan 15 mA. 

2.6.3 Relay 

Relay merupakan salah satu perangkat elektronik yang sering digunakan 

dalam membuat suatu perangkat keras. Dalam dunia elektronika, relay dikenal 

sebagai komponen yang dapat mengimplementasikan logika switching. Sebelum 

tahun 1970, relay merupakan “otak” dari rangkaian pengendali. Baru setelah itu 

muncul PLC yang mulai menggantikan posisi relay. Relay yang paling sederhana 

ialah relay elektromekanis yang memberikan pergerakan mekanis saat 

mendapatkan energi listrik (Wicaksono, 2010). Secara sederhana relay 

elektromekanis ini didefinisikan sebagai berikut : 
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a. Alat yang menggunakan gaya elektromagnetik untuk menutup (atau 

membuka) kontak saklar.  

b. Saklar yang digerakkan (secara mekanis) oleh daya/energi listrik.  

Secara umum, relay digunakan untuk memenuhi fungsi – fungsi berikut : 

a. Remote control : dapat menyalakan atau mematikan alat dari jarak jauh. 

b. Penguatan daya : menguatkan arus atau tegangan (Contoh : starting relay 

pada mesin mobil). 

c. Pengatur logika kontrol suatu sistem. 

Relay terdiri dari coil dan contact. Coil adalah gulungan kawat yang 

mendapat arus listrik, sedang contact adalah sejenis saklar yang pergerakannya 

tergantung dari ada tidaknya arus listrik di coil. Contact ada 2 jenis : Normally 

Open (kondisi awal sebelum diaktifkan open), dan Normally Closed (kondisi awal 

sebelum diaktifkan close). Secara sederhana sistem kerja relay  akan timbul gaya 

elektromagnet yang akan menarik armature yang berpegas, dan contact akan 

menutup ketika Coil mendapat energy listrik (energized). Selain berfungsi sebagai 

komponen elektronik, relay juga mempunyai fungsi sebagai pengendali sistem, 

sehingga relay mempunyai 2 macam simbol yang digunakan pada rangkaian 

listrik (hardware) dan program (software). 

Salah satu kegunaan utama relay dalam dunia industri ialah untuk 

implementasi logika kontrol dalam suatu sistem. Sebagai bahasa pemrograman 

digunakan konfigurasi yang disebut ladder diagram atau relay ladder logic. Relay 

ladder logic (ladder diagram) memiliki: Diagram wiring yang khusus digunakan 

sebagai bahasa pemrograman untuk rangkaian kontrol relay dan switching. 

Ladder diagram tidak menunjukkan rangkaian hardware, tapi alur berpikir. 
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Ladder diagram  bekerja berdasar aliran logika, bukan aliran tegangan/arus. Relay 

Ladder Logic terbagi menjadi 3 komponen yaitu: 

a. Input : pemberi informasi 

b. Logic : pengambil keputusan 

c. Output : usaha yang dilakukan 

Sistem kendali dengan relay ini mempunyai input device (misalnya: 

berbagai macam sensor, switch) dan output device (misalnya : motor, pompa, 

lampu). Dalam rangkaian logikanya, masing-masing input, output, dan semua 

komponen yang dipakai mengikuti standard khusus yang unik dan telah 

ditetapkan secara internasional. Sebagai pengendali, relay dapat mengatur 

komponen-komponen lain yang membentuk suatu sistem kendali di industri, di 

antaranya : switch, timer, counter, sequencer, dan lain-lain. 

 

Gambar 6. Skema relay 

2.6.4 LCD (Liquid Crystal Display) LMB 162A 

LCD memiliki banyak fungsi dalam perancangan suatu system yang 

menggunakan mikrokontroler. LCD berfungsi menampilkan suatu nilai hasil 

sensor, menampilkan teks, atau menampilkan menu pada aplikasi mikrokontroler. 
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LCD yang digunakan adalah LCD LMB 162A dengan tampilan 16 x 2 baris 

dengan konsumsi daya rendah. Modul tersebut dilengkapi dengan mikrokontroler 

yang didesain khusus untuk mengendalikan LCD. 

2.6.5 Kabel  

Kabel yang digunakan pada instalasi listrik harus sesuai dengan penggunaan 

atau beban listrik atau kemampuan hantar arus (KHA) yang akan dialiri oleh 

listrik. Keterangan tentang bermacam macam jenis, penggunaan, dan luas 

penampang yang berpengaruh pada kemampuan hantar arus sebagai berikut 

(Handoko, 2010).  

1. Kabel NYM  

Kabel NYM merupakan kabel udara dan berisolasi PVC dengan selubung 

didalamya terdapat lebih dari satu inti. Memiliki isolasi berlapis sehingga potensi 

kabel bocor lebih kecil dibandingkan dengan NYA. Harga lebih mahal dari pada 

NYA, tidak tahan air dalam jangka waktu yang lama. Ukuran penampang kabel 

(daya 5.500 VA), untuk sirkuit akhir, stop kontak, dan line: 2,5 mm
2
, untuk 

lampu: 1,5 mm
2
, dan untuk kabel tufur utama: 6 mm

2
.  

2. Kabel NYA  

Kabel NYA merupakan kabel udara berisolasi PVC (polivinil chlorida) 

berinti tunggal, harganya lebih murah dari kabel NYM. Isolasi hanya 1 lapis 

sehingga mudah terkelupas, tidak tahan air dalam jangka waktu yang lama. Untuk 

stop kontak dan line: 2,5 mm
2
, dan untuk lampu: 1,5 mm

2
.  

3. Kabel NYY  

Kabel NYY merupakan kabel berisolasi PVC (polivinil chlorida) dan PE, 

jenis kabel tanah, terdapat lebih dari 1 inti. Memiliki isolasi berlapis dengan 
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tambahan PE sehingga lebih kuat dari pada NYM. Tahan terhadap air dalam 

jangka waktu yang lama. 

NYA dan NYM Untuk pemasangan pada taman dan daerah terbuka untuk 

lampu taman 2,5 mm
2
, dan untuk kabel futur 6 mm

2
. 

2.7 Implementasi 

2.7.1 Pompa 

Ada banyak pompa yang dapat digunakan untuk mengalirkan air dari satu 

tempat ketempat lain, termasuk pompa displacement, pompa submersible, pompa 

turbin dan pompa sentrifugal. Pompa irigasi sentrifugal adalah yang paling umum. 

Memilih pompa yang tepat sering kali tergantung pada situasi dan kondisi sistem 

irigasi. Biaya adalah faktor utama bagi orang banyak. Mesin pompa yang 

digunakan adalah jenis pompa sentrifugal yang kipasnya berputar berlawanan 

dengan gerak turbin, sehingga mampu memberikan energi pada air. Pompa ini 

berfungsi untuk menghisap air melalui pipa isap kemudian menyalurkan ke pipa-

pipa lain dengan tekanan yang ditentukan (Black, 2011). 

 

 


