
 
 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Penetasan Telur Unggas 

 

Penetasan telur dapat dilakukan secara alamiah yaitu dengan dierami oleh 

induknya dan dapat pula dilakukan dengan inkubator. Jika penetasan telur 

dilakukan pada induknya, jumlah telur yang dapat ditetaskan terbatas, yaitu paling 

banyak 15 – 7 butir. Tetapi, penetasan telur dengan inkubator dapat mencapai 

ratusan bahkan hingga ribuan butir telur dalam sekali penetasan. (Sudrajat, 2003) 

 

2.2. Telur Tetas  

Telur-telur yang dihasilkan oleh induk Unggas tidak seluruhnya berkualitas baik. 

Untuk itu ada beberapa kriteria sehingga dikatakan telur itu baik untuk ditetaskan 

diantaranya 

a. Bentuk Telur 

Bentuk telur yang baik  berbentuk normal yaitu telur yang berbentuk  sedikit 

agak lonjong. Bagian atas agak besar dan bawahnya lebih kecil dan tumpul. 

b. Keadaan  Kulit Telur 

Kulit yang permukannya halus dan merata. 

c. Umur Telur 

Umur telur yang ditetaskan  sebaiknya telur yang umurnya dibawah dari 7 

hari. 
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2.3. Inkubator Telur 

Inkubator telur adalah ruangan tertutup yg dipanasi dengan aliran listrik atau 

pemanas buatan lainnya yang dipakai untuk mengerami dan menetaskan telur. 

Pengeraman dengan inkubator dilakukan oleh peternak biasanya karena telur yang 

ditetaskan relatif banyak. Peternak yang bermodal besar biasanya lebih memilih 

menggunakan inkubator karena lebih efektif dan efisien. Biasanya inkubator telur 

dilengkapi dengan pemanas, pemutar telur, dan sensor suhu sehingga suhu yang 

terdapat pada alat penetas telur dapat distabilkan. Suhu yang diperlukan pada 

inkubator ini adalah 38
0 

C – 40
0 
C. 

 

2.4.  Suhu dan Kelembaban 

Dalam proses penetasan telur, suhu dan kelembaban merupakan variabel 

terpenting yang sangat menentukan keberhasilan proses penetasan. Suhu yang 

diperlukan alat penetas harus memiliki kesamaan dengan kondisi suhu induk 

unggas pada saat mengeram. Adapun keadaan suhu yang perlu diperhatikan pada 

penetasan telur ayam dan bebek berkisar 38
0 

C –  40
o 

C dan lamanya penetasan 21 

hari untuk telur ayam dan 28 hari untuk telur bebek. (Sudrajat, 2003) 

 

Kelembaban adalah perbandingan antara tekanan parsial uap air yang ada di 

dalam udara dan tekanan jenuh uap air pada temperatur air yang sama. Ketika 

proses penetasan, kelembaban dalam penetasan telur ayam berkisar 50% – 60% 

dan 55% - 65% untuk menetaskan telur bebek. Pemberian kelembaban ini 

dilakukan dengan cara memberikan tempat air di dasar tempat peletakkan telur.  

 

 



10 

 

2.5.  Dasar Sistem Kendali 

 

Sistem kendali merupakan suatu sistem yang keluarannya dikendalikan pada suatu 

nilai tertentu atau untuk mengubah beberapa ketentuan yang telah ditetapkan dari 

masukan ke sistem. Untuk merancang suatu sistem yang dapat merespon suatu 

perubahan tegangan dan mengeksekusi perintah berdasarkan situasi yang terjadi, 

maka diperlukan pemahaman tentang sistem kendali (control system). Sistem 

kendali merupakan suatu kondisi dimana sebuah perangkat (device) dapat 

dikendalikan sesuai dengan perubahan situasi. 

 

2.5.1.  Sistem Kendali Kalang Terbuka (Open Loop) 

 

Kalang terbuka atau open loop merupakan sebuah sistem yang tidak dapat 

mengubah dirinya sendiri terhadap perubahan situasi yang ada. Dengan kata lain, 

sistem kendali kalang terbuka tidak dapat digunakan sebagai perbandingan umpan 

balik dengan masukan. Hal ini disebabkan karena tidak adanya umpan balik 

(feedback) pada sebuah sistem kalang terbuka. Sistem ini masih membutuhkan 

manusia yang bekerja sebagai operator. (Sulistiyanti, Setiawan, 2006) 

Dapat dilihat blog diagram kalang terbuka pada Gambar 2.1 

 

Gambar 2.1 Pengendali kalang terbuka 

 

Pada sistem kalang terbuka masukan dikendalikan oleh manusia sebagai operator, 

dan perubahan kondisi lingkungan tidak akan langsung direspon oleh sistem, 

melainkan dikendalikan oleh manusia. Contoh dari sistem kendali kalang terbuka 

adalah kipas angin, dimana kuatnya putaran motor dikendalikan oleh manusia. 



11 

 

2.5.2.  Sistem Kendali Kalang  Tertutup (Close Loop) 

Sistem kendali kalang tertutup merupakan sebuah sistem kontrol yang nilai 

keluarannya memiliki pengaruh langsung terhadap aksi pengendalian yang 

dilakukan. Pada rangkaian loop tertutup sinyal error yang merupakan selisih 

antara sinyal masukan dengan sinyal umpanbalik (feedback), lalu diumpankan 

pada komponen pengendali (controller). Umpan balik ini dilakukan untuk 

memperkecil kesalahan nilai keluaran (output) sistem semakin mendekati nilai 

yang diinginkan dapat dilihat pada gambar 2.2.  

 

Gambar 2.2 Pengendali Kalang Tertutup 

 

Keuntungan dari sistem kalang tertutup ini adalah adanya pemanfaatan nilai 

umpanbalik yang dapat membuat respon sistem kurang peka terhadap gangguan 

eksternal dan perubahan internal pada parameter sistem. Contoh dari sistem 

kendali kalang tertutup adalah pengatur suhu ruangan menggunakan Air 

Conditioning (AC)  dengan cara membandingkan suhu ruangan sebenarnya 

dengan nilai suhu yang dikehendaki, dan dengan cara meningkatkan kinerja AC 

suhu ruangan menjadi seperti yang diinginkan. 
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2.6.  Mikrokontroller ATmega 2560 

Mikrokontroller adalah piranti elektronik berupa Integrated Circuit (IC) yang 

memiliki kemampuan manipulasi data (informasi) berdasarkan suatu urutan 

instruksi (program) yang dibuat oleh programmer dimana di dalamnya sudah 

terdapat Central Proccesssing Unit (CPU), Random Acess Memory (RAM), 

Electrically Erasable Programmable Read Only Memori (EEPROM), I/O, Timer 

dan peralatan internal lainnya yang sudah saling terhubung terorganisasi dengan 

baik oleh pabrik pembuatnya dan dikemas dalam satu chip yang siap pakai. 

Umumnya mikrokontroler memiliki instruksi manipulasi bit, akses ke  I/O  secara  

langsung serta proses interupsi yang cepat dan efisien. Penggunaan 

mikrokontroler sudah banyak ditemui dalam berbagai peralatan elektronik, seperti 

telepon digital, microwave oven, televisi, dan lain-lain. Mikrokontroller juga  

dapat digunakan untuk berbagai aplikasi dalam industri seperti: sistem kendali, 

otomasi, dan lain-lain.  

 

2.6.1. Konfigurasi Pin 

Konfigurasi pin mikrokontroller ATmega 2560 adalah sebagai berikut:   

Untuk melihat konfigurasi ATmega 2560 dapat dilihat pada gambar 2.3 yang 

merupakan tampilan nama pin dari ATmega 2560. 

a. VCC merupakan pin yang digunakan sebagai masukan sumber tegangan. 

b. GND merupakan pin untuk Ground. 

c.  XTAL1/ XTAL2, XTAL digunakan sebagai pin external clock. 

d. Port A, B, C ,D ,E , H, dan L merupakan 8 bit port I/O dengan internal pull-up 

resistor. Port G merupakan 6 bit port I/O dengan internal pull-up resistor. 
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e. Port F (PF0:PF7) dan Port K (PK0:PK7) merupakan pin I/O dan merupakan 

pin masukan ADC.  

f. AVCC adalah pin masukan untuk tegangan ADC. 

g. AREF adalah pin masukan untuk tegangan referensi eksternal ADC. 

 

 

Gambar 2.3 PDIP ATmega 2560 P 

 

2.6.2. Spesifikasi ATmega 2560 

ATmega2560 adalah mikrokontroler yang sangat kompleks di mana tersedia 85 

jumlah I/O yang disediakan. Mikrokontroller Atmega 2560 memiliki fitur yang 
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lengkap (ADC internal, EEPROM internal, Timer/Counter, Watchdog Timer, 

PWM, Port I/O, komunikasi serial, Komparator). 

 

Gambar 2.4 Diagram blok fungsional Atmega 2560. 

Dari Gambar 2.3 dapat dilihat bahwa Atmega 2560 memiliki bagian sebagai 

berikut: 

a. Saluran I/O  sebanyak 85 buah, yaitu Port A, Port B,  Port C,  Port D, 

Port E,  port F, Port G, Port H, Port J, Port K, dan Port L,. 

b. ADC 10 bit sebanyak 16 saluran. 

c. Tiga buah Timer/Counter dengan kemampuan pembanding 

d. CPU yang terdiri atas 32 buah register. 

e. Watchdog Timer dengan osilator internal. 

f. SRAM sebesar 8 Kbyte. 

g. EPROOM sebesar 4 Kbyte. 
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h. Memori Flash sebesar 256 Kbyte dengan kemampuan Read While Write. 

i. Unit interupsi internal dan eksternal. 

j. Port antarmuka SPI. 

k. PWM  11 saluran. 

l. Tegangan kerja 1,8 sampai 5,5 V. 

m. Range suhu -40
0
C sampai 85

0
C. 

n. Terdapat 100 pin PDIP. 

 

2.7. Mikrokontroller ATmega 328 P 

Mikrokontroler merupakan sebuah sistem mikroprosesor dimana di dalamnya 

sudah terdapat Central Proccesssing Unit (CPU), Random Acess Memory (RAM), 

Electrically Erasable Programmable Read Only Memori (EEPROM), I/O, Timer 

dan peralatan internal lainnya yang sudah saling terhubung terorganisasi dengan 

baik oleh pabrik pembuatnya dan dikemas dalam satu chip yang siap pakai. 

Umumnya mikrokontroler memiliki instruksi manipulasi bit, akses ke  I/O  secara  

langsung serta proses interupsi yang cepat dan efisien. Penggunaan 

mikrokontroler sudah banyak ditemui dalam berbagai peralatan elektronik, seperti 

telepon digital, microwave oven, televisi, dan lain-lain. Mikrokontroller juga  

dapat digunakan untuk berbagai aplikasi dalam industri seperti: sistem kendali, 

otomasi, dan lain-lain.  
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2.7.1.  Konfigurasi Pin 

Konfigurasi pin mikrokontroller ATmega 328 adalah sebagai berikut:   

 
Gambar 2.5 PDIP ATmega 328 P 

 

 

Untuk melihat konfigurasi ATmega 328 dapat dilihat pada gambar 2.5 yang 

merupakan tampilan nama pin dari ATmega 328. 

a. VCC merupakan pin yang digunakan sebagai masukan sumber tegangan. 

b. GND merupakan pin untuk Ground. 

c. Port B (PB0:PB7) XTAL1/ XTAL 2/TOSC1/TOSC2 merupakan port I/O 

dengan internal pull-up resistor. Untuk XTAL digunakan sebagai pin 

external clock. 

d. Port C (PC0:PC6) merupakan pin I/O dan merupakan pin masukan ADC. 

Terdapat juga pin RESET  yang  digunakan untuk mengembalikan kondisi 

mikrokontroller seperti semula.  

e. Port D (PD0:PD7) merupakan pin I/O sinyal analog. 

f. AVCC adalah pin masukan untuk tegangan ADC. 

g. AREF adalah pin masukan untuk tegangan referensi eksternal ADC. 
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2.7.2. Spesifikasi ATmega 328 P 

Mikrokontroller ATmega16 memiliki fitur yang lengkap (ADC internal, 

EEPROM internal, Timer/Counter, Watchdog Timer, PWM, Port I/O, komunikasi 

serial, Komparator). 

 

Gambar 2.6 Diagram blok fungsional Atmega328P. 

Dari Gambar 2.6 dapat dilihat bahwa ATmega16 memiliki bagian sebagai berikut: 

o. Saluran I/O sebanyak 23 buah, yaitu Port B, Port C,  dan Port D. 

p. ADC 10 bit sebanyak 6 saluran. 

q. Tiga buah Timer/Counter dengan kemampuan pembanding 

r. CPU yang terdiri atas 32 buah register. 

s. Watchdog Timer dengan osilator internal. 

t. SRAM sebesar 1 Kbyte. 

u. Memori Flash sebesar 16 Kbyte dengan kemampuan Read While Write. 

v. Unit interupsi internal dan eksternal. 
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w. Port antarmuka SPI. 

x. 6 PWM chanel. 

y. Tegangan kerja 1,8 sampai 5,5 V. 

z. Range suhu -40
0
C sampai 85

0
C. 

aa. Terdapat 28 pin PDIP. 

bb. Konsumsi daya rendah saat 1 MHz; 1,8V; 25
0
C untuk ATmega 328P. 

 

 

2.8.  Sensor LM35 

Sensor LM35 merupakan komponen elektronika yang digunakan untuk mengubah 

besaran suhu ke besaran elektrik berupa tegangan. Sensor ini memiliki keakuratan 

tinggi dan mudah dalam perancangan penggunaanya. 

 

Gambar 2.7 Sensor LM35 

 

Gambar 2.7 merupakan bentuk dari sensor LM35, memiliki  3 pin kaki dengan 

fungsi sebagai Vs, GND, dan Output. 

a. Memiliki sensitivitas suhu, dengan sekala linier antara tegangan dan suhu 10 

mV/
o
C sehingga dapat langusng dikalibrasi dengan satuan celcius. 

b. Akurasi dalam kalibrasi yaitu 0,5
0
C pada suhu 25

0
C. 

c. Memiliki rentang nilai operasi suhu -55
0
C sampai +150

0
C. 
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d. Bekerja pada tegangan 4 sampai 30 Volt. 

e. Memiliki arus yang rendah yaitu 60 µA. 

f. Memiliki impedansi keluaran yang rendah yaitu 0,1 Ω untuk beban 1 mA. 

g. Memiliki ketidak linieran sekitar ±1/4
0
C. 

 

2.9.  Sensor Kelembaban DHT 11 

DHT11 adalah modul sensor suhu dan kelembaban udara yang mempunyai 

jangkauan pengukuran suhu antara 0-50
o
C dan jangkauan pengukuran 

kelembaban udara 20 – 90% RH. Modul sensor ini  memiliki akurasi pengukuran 

suhu sekitar 2
 o
C. Dan memiliki akurasi pengukuran kelembaban 5%.  

 

 

Gambar 2.8 Sensor DHT 11 

 

Spesifikasi dari DHT 11 adalah sebagai berikut: 

Tegangan suply  : + 5V  

Range temperatur  : 0 – 50 
o
C keakuratan ± 2

 o
C. 

Range kelembaban  : 20 -90 % RH, keakuratan ± 5 %. 

Output    : Sinyal digital. 
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2.10. Motor Servo 

Motor servo adalah sebuah motor dengan sistem umpan balik tertutup di mana 

posisi dari motor akan diinformasikan kembali ke rangkaian kontrol yang ada di 

dalam motor servo. Motor ini terdiri dari sebuah motor DC, serangkaian gear, 

potensiometer dan rangkaian kontrol. Potensiometer berfungsi untuk menentukan 

batas sudut dari putaran servo. Sedangkan sudut dari sumbu motor servo diatur 

berdasarkan lebar pulsa yang dikirim melalui kaki sinyal dari kabel motor. 

 

Gambar 2.9 motor servo 

Karena motor DC servo merupakan alat untuk mengubah energi listrik menjadi 

energi mekanik, maka magnit permanent motor DC servolah yang mengubah 

energi listrik ke dalam energi mekanik melalui interaksi dari dua medan magnit. 

Salah satu medan dihasilkan oleh magnit permanen dan yang satunya dihasilkan 

oleh arus yang mengalir dalam kumparan motor. Resultan dari dua medan magnit 

tersebut menghasilkan torsi yang membangkitkan putaran motor tersebut. Saat 

motor berputar, arus pada kumparan motor menghasilkan torsi yang nilainya 

konstan. Pengendalian gerakan batang motor servo dapat dilakukan dengan 

menggunakan metode PWM. (Pulse Width Modulation). Teknik ini menggunakan 

sistem lebar pulsa untuk mengemudikan putaran motor. Sudut dari sumbu motor 

servo diatur berdasarkan lebar pulsa yang dikirim melalui kaki sinyal dari kabel 
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motor. Tampak pada gambar dengan pulsa 1.5 mS pada periode selebar 2 ms 

maka sudut dari sumbu motor akan berada pada posisi tengah. Semakin lebar 

pulsa OFF maka akan semakin besar gerakan sumbu ke arah jarum jam dan 

semakin kecil pulsa OFF maka akan semakin besar gerakan sumbu ke arah yang 

berlawanan dengan jarum jam. 

 
Gambar 2.10 Sinyal pulsa servo 

 

Untuk menggerakkan motor servo ke kanan atau ke kiri, tergantung dari nilai 

delay yang kita berikan. Untuk membuat servo pada posisi center, berikan pulsa 

1.5ms.  Untuk memutar servo ke kanan, berikan pulsa lebih kecil atau sama 

dengan 1.3ms, dan pulsa lebih besar atau sama dengan 1.7ms untuk berputar ke 

kiri dengan delay 20ms, seperti ilustrasi berikut: 
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Gambar 2.11 Ilustrasi pergerakan servo 

 

 

2.11.  LabVIEW 

LabVIEW adalah sebuah bahasa pemrograman grafis. LabVIEW tidak 

menggunakan  teks untuk membuat suatu aplikasi melainkan dengan icon-icon 

yang telah disediakan. Ada perbedaan dari pemrograman teks, dimana pada 

pemrograman teks instruksi yang menentukan eksekusi program, sedangkan 

LabVIEW menggunakan pemrograman aliran data, dimana aliran data yang 

menentukan eksekusi. Penggunaan LabVIEW, dapat membuat user interface 

menggunakan tools dan objek tertentu. Pengguna dapat memberikan kode 

menggunakan grafis yang mewakili fungsi untuk mengatur object pada front 

panel. Blok diagram berisi kode, dengan begitu blok diagram dapat menyerupai 

sebuah flowchart. Pemrograman LabVIEW sebenarnya ditujukan untuk 

memudahkan pembuatan program, khususnya dibidang instrumentasi dan kendali. 

Hal ini karena didalam LabVIEW disediakan tools-tools untuk memudahkan 

akses ke hardware. 

 

LabVIEW merupakan salah satu dari sekian banyak sarana pemrograman 

komputer. Seperti halnya sarana pemrograman lainnya LabVIEW dikembangkan 

untuk perancangan dan rekayasa data sehingga dapat menampilkan dan 

memproses segala macam fungsi untuk melakukan manipulasi terhadap fungsi 

yang diinginkan. LabVIEW memiliki 2 ruang kerja, masing-masing ruang kerja 

memiliki antarmuka grafik tersendiri. Setiap simbol grafik ini mewakili banyak 

kata perintah yang digunakan dalam bahasa teks. Hal ini menjadikan waktu yang 

diperlukan dalam perancangan program yang dilakukan oleh seorang pemrogram 
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akan menjadi lebih efisien. Salah satu keunggulan dari LabVIEW adalah aliran 

pemrograman yang dapat diamati proses kerjanya, sehingga jika terjadi kesalahan 

dalam pengolahan data dapat diketahui dengan mengamati proses tersebut. Secara 

umum program ini dirancang khusus untuk membuat gambaran/simulasi kerja 

suatu instrumen industri, komunikasi data, akuisisi data, sistem kendali, 

perancangan dan perhitungan matematika. 

 

Dalam proses penggarapannya, LabVIEW menyediakan tools untuk mengolah 

objek dan melakukan konfigurasi terhadap nilai dan konstanta suatu objek serta 

digunakan untuk menghubungkan atau menyusun bahasa grafik yang digunakan. 

Pemrograman LabVIEW telah dikelompokkan dalam masing-masing ruang kerja. 

Pada front panel disediakan Control Pallete yang digunakan sebagai penampil 

data I/O. Pada bagian Blok diagram disediakan Function Pallete yang digunakan 

sebagai pengolah I/O data. Icon dan connector panel digunakan untuk 

mengidentifikasikan VI sehingga bisa digunakan untuk VI yang lain. 

Lingkungan  pemrograman LabVIEW terdiri atas 2 Jendela, yaitu jendela front 

panel dan jendela block diagram. (Artanto, 2012) 

  

2.11.1. Blok Diagram Window 

Blok diagram merupakan sebuah jendela yang digunakan untuk membuat 

program di bawah jendela kontrol panel.  Jendela blog diagram memiliki toolbar 

dan palet sendiri sendiri. Contoh blog diagram dapat dilihat pada gambar 2.12. 
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Gambar 2.12 Jendela blok diagram LabVIEW 

Jendela blog diagram ini memiliki palet fungsi dengan cara klik kanan pada 

jendela blog diagram yang kosong. 

 

2.11.2. Front Panel 

Front panel merupakan jendela yang didalamnya terdapat kotak dialog tool dan 

kotak dialog kontrol. Contoh tampilan front panel dapat dilihat pada gambar 2.13. 

 

  

Gambar 2.13 Jendela Front Panel 
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Pada gambar 2.13. Dapat dilihat  toolbar front panel dan juga kotak dialog kontrol 

yang tersedia pada jendela awal labview. 

 

2.12.  Arduino 

 

Arduino merupakan sebuah platform komputasi fisik yang open source  pada 

board masukan dan keluaran sederhana. Platform komputasi merupakan sistem 

fisik yang interaktif dengan penggunaan software dan hardware yang dapat 

mendeteksi dan merespon situasi dan kondisi yang ada di dunia nyata. (Massimo, 

2011) 

 

Nama arduino tidak hanya digunakan untuk menamai board rangkainnnya saja 

tetapi juga untuk menamai bahasa dan software pemrogramannya, serta 

lingkungan pemrogramannya IDE-nya (IDE = Integrated Development 

Environment). Ada beberapa jenis modul arduino yang bisa digunakan, pada 

penelitian ini menggunakan board Arduino Mega sebagai mikrokontroller yang 

menghubungkan dari hardware ke interface komputer. Jenis-jenis dari arduino 

sangatlah banyak salah satunya Arduino Mega. Arduino Mega adalah piranti 

mikrokontroller menggunakan Atmega2560, merupakan penerus Arduino 

Duemilanove. Arduino Mega memiliki 70 pin input/output digital (11 pin dapat 

digunakan sebagai output PWM), 16 input analog, 16 MHz osilator kristal, 

koneksi USB, jack power, ICSP header, dan tombol reset. Arduino juga 

mempunyai compiler sendiri, bahasa pemrograman yang dipakai adalah C/C++ 

tetapi sudah menggunakan konsep pemrograman berbasis objek / Object Oriented 

Programing (OOP). Compiler bersifat free, dan dapat diunduh di website 

arduino.cc. Kelebihan lain dari compiler arduino ini adalah dia bersifat cross-

http://www.arduino.cc/
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platform atau dapat berjalan di semua operating system, sehingga walaupun 

pengguna Windows, Linux, ataupun Macintos bisa menggunakan device ini. 

Kelebihan Arduino dari platform hardware mikrokontroller lain adalah: 

a. IDE Arduino merupakan multiplatform, yang dapat dijalankan diberbagai 

sistem operasi, seperti windows, macintos, dan linux. 

b. Pemrograman arduino menggunakan kabel yang terhubung dengan port USB, 

bukan port serial. 

c. Arduino adalah hardware dan software  open source, pembaca bisa 

mengunduh software dan gambar rangkaian arduino tanpa harus membayar 

ke pembuat arduino. 

d. Tidak perlu perangkat chip programmer karena didalamnya sudah ada 

bootloader yang akan menangani upload program dari komputer. 

e. Sudah memiliki sarana komunikasi USB, sehingga pengguna laptop yang 

tidak memiliki port serial/RS323 bisa menggunakannya. 

f. Bahasa pemrograman relatif mudah karena software Arduino dilengkapi 

dengan kumpulan library yang cukup lengkap. 

g. Memiliki modul siap pakai (shield) yang bisa ditancapkan pada board 

Arduino. Misalnya shield GPS, Ethernet, SD Card, dll. 

2.12.1. Arduino Mega 

Arduino Mega adalah board mikrokontroller berbasis Atmega2560. Memiliki 70 

pin input dari output digital  dimana 11 pin tersebut dapat digunakan sebagai 

output PWM dan 16 pin input analog, 16 MHz osilator Kristal , koneksi USB, 

jack power, ICSP header, dan tombol reset seperti ditunjukkan pada Gambar 

2.14. Untuk mendukung mikrokontroller agar dapat digunakan, cukup hanya 
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menghubungkan Board Arduino Mega ke komputer dengan menggunakan kabel 

USB atau listrik dengan AC ke adaptor DC atau batere untuk menjalankannya. 

 

 

Gambar 2.14 Tampak atas Arduino Mega 

Adapun spesifikasi Arduino Mega adalah sebagai berikut: 

 

a. Daya  

Arduino Mega  dapat diaktifkan melalui koneksi USB atau dengan catu daya 

eksternal (otomatis). Kisaran kebutuhan daya yang disarankan untuk board Mega 

adalah 7 sampai dengan 12 volt, jika diberi daya kurang dari 7 volt kemungkinan 

pin 5v dapat beroperasi tetapi tidak stabil kemudian jika diberi daya lebih dari 

12V, regulator tegangan bisa panas dan dapat merusak board Arduino. 

b. Memori  

ATmega2560 memiliki 256 KB (dengan 8 KB digunakan untuk bootloader),  8   

KB dari SRAM dan 4 KB EEPROM. 

c. Input dan Output  

Konfigurasi pin pada arduino Mega dapat dilihat pada gambar 2.10. dibawah ini: 
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Gambar 2.15 Konfigurasi pin board Ardiono Mega 

 

Masing-masing dari 32 pin digital digunakan sebagai input atau output, 11 pin 

digunakan sebagai keluaran PWM, 10 pin digunakan sebagai komunikasi,  dan 16 

pin digunakan sebagai input analog. 

d. Komunikasi 

Arduino Mega memiliki sejumlah fasilitas untuk berkomunikasi dengan 

komputer, Arduino lain, atau mikrokontroller lainnya. ATmega2560 menyediakan 

UART TTL (5V) untuk komunikasi serial, yang tersedia di pin digital 0 (RX) dan 

1 (TX). Sebuah ATmega8U2 sebagai saluran komunikasi serial melalui USB dan 

sebagai port virtual com  untuk perangkat lunak pada komputer. Firmware U2 

menggunakan driver USB standar COM, dan tidak ada driver eksternal yang 

diperlukan. Namun, pada Windows diperlukan, sebuah file inf. Perangkat lunak 

Arduino terdapat monitor serial yang memungkinkan digunakan memonitor data 

tekstual sederhana yang akan dikirim ke atau dari board Arduino. LED RX dan 

TX  di papan arduino akan berkedip ketika data sedang dikirim melalui chip USB-

to-serial dengan koneksi USB ke komputer (tetapi tidak untuk komunikasi serial 

pada pin 0 dan 1). 
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2.12.2. Software Arduino 

Bahasa pemrograman Arduino adalah bahasa C. Tetapi bahasa ini sudah 

dipermudah menggunakan fungsi-fungsi yang sederhana sehingga pemula pun 

dapat mempelajarinya dengan cukup mudah. Untuk membuat program Arduino 

dan upload program ke dalam board Arduino membutuhkan software Arduino 

IDE (Integrated Development Enviroment) yang bisa di download gratis di 

http://arduino.cc/en/Main/Software. Tampilan awal dari software arduino dapat 

dilihat pada gambar 2.16. 

 

Gambar 2.16 Jendela awal  software arduino 

 

Ada tiga bagian utama dari software arduino yaitu: 

Editor program, sebuah window yang memungkinkan pengguna menulis dan 

mengedit program dalam bahasa processing. 

http://arduino.cc/en/Main/Software


30 

 

a. Compiler, sebuah modul yang mengubah kode program (bahasa Processing) 

menjadi kode biner. Bagaimanapun sebuah mikrokontroller tidak akan bisa 

memahami bahasa processing. Yang bisa dipahami oleh mikrokontroller 

adalah kode biner. Itulah sebabnya compiler diperlukan dalam hal ini. 

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

memory di dalam papan Arduino. 

 

2.13. Sel Surya 

 

Gambar 2.17 Panel surya
 

Sel surya (Gambar 2.17) adalah suatu teknologi yang dapat mengubah energi 

sinar matahari secara langsung menjadi energi listrik. Sel surya ini banyak 

digunakan untuk penyediaan tenaga lsitrik bagi penerangan, pompa air, 

telekomunikasi dan lain sebagainya. Pemanfaatan sistem sel surya sebagai 

pembangkit tenaga listrik tersebut telah banyak diterapkan, baik yang 

menghasilkan daya rendah maupun yang berdaya tinggi. Sistem sel surya bila 

d i tinjau dari daya keluarannya dapat dibagi menjadi : 
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1. Sistem yang berdiri sendiri 

Array sel

surya

Sistem penyimpanan

energi

Pengatur

tegangan
Beban DC

Beban AC Inverter

 

Gambar 2.18 Skema sederhana komponen suatu sel surya  yang berdiri sendiri 

 

Gambar 2.18 memperlihatkan desain pembangkit listrik tenaga surya yang 

berdiri sendiri tidak memperhatikan sumber energi luar selain energi radiasi 

matahari dan generator sebagai pembangkit darurat. Sistem yang berdiri 

sendiri dapat mensuplai beban DC  maupun beban AC dengan menggunakan 

inverter. 

 

2. Sistem yang terinterkoneksi dengan jaringan pengguna 

Array
Switch

Controller

Beban

PLN

Inverter

Baterai

BCR

 

Gambar 2.19 Sistem sel surya terinterkoneksi dengan jaringan pengguna. 
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Sistem sel surya yang terinterkoneksi dengan jaringan pengguna 

diperlihatkan dalam gambar 2.19, kelebihan beban yang tidak dapat disuplai 

oleh sel surya akan disuplai oleh jaringan. Sebaliknya, jika kondisi cuaca 

sangat baik serta permintaan beban berkurang, maka kelebihan energi listrik 

yang dihasilkan oleh sel surya akan ditampung oleh jaringan pengguna. 

(Astra, Sidopeko, 2011). 

Sel surya bekerja menggunakan prinsip p-n junction, yaitu junction antara 

semikonduktor tipe-p dan tipe-n. Semikonduktor ini terdiri dari ikatan-ikatan atom 

yang dimana terdapat elektron sebagai penyusun dasar.  Semikonduktor tipe-n 

mempunyai kelebihan elektron (muatan negatif) sedangkan semikonduktor tipe-p 

mempunyai kelebihan hole (muatan positif) dalam struktur atomnya.  Kondisi 

kelebihan elektron dan hole tersebut bisa terjadi dengan mendoping material 

dengan atom dopant. Sebagai contoh untuk mendapatkan material silikon tipe-p, 

silikon didoping oleh atom boron, sedangkan untuk mendapatkan material silikon 

tipe-n, silikon didoping oleh atom fosfor. Ilustrasi dibawah menggambarkan 

junction semikonduktor tipe-p dan tipe-n. Peran dari p-n junction ini adalah untuk 

membentuk medan listrik sehingga elektron (dan hole) bisa diekstrak oleh 

material kontak untuk menghasilkan listrik. Ketika semikonduktor tipe-p dan tipe-

n terkontak, maka kelebihan elektron akan bergerak dari semikonduktor tipe-n ke 

tipe-p sehingga membentuk kutub positif pada semikonduktor tipe-n, dan 

sebaliknya kutub negatif pada  semikonduktor tipe-p. Akibat dari aliran elektron 

dan hole ini maka terbentuk medan listrik yang mana  ketika cahaya matahari 

mengenai susuna p-n junction ini maka akan mendorong elektron bergerak dari 

semikonduktor menuju kontak negatif, yang selanjutnya dimanfaatkan sebagai 
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listrik, dan sebaliknya hole bergerak menuju kontak positif menunggu elektron 

datang. 

 

2.14. Batere 

Batere akan diisi oleh tenaga listrik yang berasal dari sistem sel surya dan 

sumber energi PLN. Pada saat pelepasan muatan, arus searah yang berasal 

dari batere akan dirubah menjadi arus bolak-balik oleh inverter dan kemudian 

dialirkan menuju beban. Untuk menjaga agar batere tidak mengalami 

kelebihan  muatan  (over charge) dan kekurangan  muatan  (under charge) 

maka pengoperasian batere dan inverter perlu diawasi dan dikontrol oleh 

suatu sistem kontrol. Sistem kontrol dan pemilihan batere yang tepat dapat 

menjaga agar batere tidak mudah rusak dan berfungsi secara optimal. 

Dalam pemilihan batere yang akan digunakan haruslah memperhatikan hal- 

hal berikut ini : 

1. Mempunyai umur panjang (lebih dari 3 tahun). 

2. Mempunyai kondisi charge yang stabil. 

3. Mempunyai self  discharge yang rendah. 

4. Kestabilan depth of  discharge (DOD). 

5. Mempunyai efisiensi pengisian (chargain) yang tinggi. 

6. Mudah untuk dibongkar pasang dengan menggunakan peralatan sederhana 

untuk keperluan transportasi ke daerah terpencil. 
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Gambar 2.21 Batere/aki 

 

Gambar 2.20 memperlihatkan batere/aki sebagai tempat penyimpanan listrik 

DC yang memiliki 2 kutub/terminal, kutub positif dan kutub negatif. Biasanya 

kutub positif (+) lebih besar atau lebih tebal dari kutub negatif (-), untuk 

menghindarkan kelalaian bila aki hendak dihubungkan dengan kabel-

kabelnya. 

 

2.15. Solar Charge Controller 

Solar charge controller berfungsi mengatur lalu lintas dari panel surya ke batere. 

Alat elektronik ini juga mempunyai banyak fungsi yang pada dasarnya ditujukan 

untuk melindungi batere. 

Solar charge controller, adalah komponen penting dalam sistem sel surya. Solar 

charge controller berfungsi untuk: 

1. Charging mode: Mengisi batere (kapan batere diisi, menjaga pengisian 

ketika batere penuh). 

http://solarsuryaindonesia.com/catalog/solar-controller
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2. Operation mode: Penggunaan batere ke beban (pelayanan batere ke beban 

diputus kalau batere sudah mulai kosong).  

Gambar 2.21 memperlihatkan bentuk dari Solar Charge Controller yang biasanya 

terdiri dari : 1 input (2 terminal) yang terhubung dengan output panel surya, 1 

output (2 terminal) yang terhubung dengan batere dan 1 output (2 terminal) yang 

terhubung dengan beban. Arus listrik DC yang berasal dari batere tidak mungkin 

masuk ke panel sel surya karena biasanya ada diode protection yang hanya 

melewatkan arus listrik DC dari panel surya  ke batere, bukan sebaliknya. 

 

Gambar 2.22 Solar charge controller
 

2.16. Driver Rele 

Rele (gambar 2.22) adalah saklar elektronik yang dapat membuka atau menutup 

rangkaian dengan menggunakan kontrol dari rangkaian elektronik lain. Rele dapat 

kita gunakan untuk switching atau kontrol beban. Rele pada aplikasi kontrol 

sering digunakan sebagai switching input ataupun output pada PLC atau 

mikrokontroler. 

Untuk menggerakkan rele, daya (arus/tegangan) dari mikrokontroler kurang 

mencukupi sehingga perlu penguat (driver).  Driver rele yang paling sederhana 
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biasanya terdiri dari  sebuah transistor tetapi bagi sebagian orang penguat dari 

sebuah transistor saja  masih  kurang memadai,  mereka lebih memilih  IC driver, 

karena berbagai kelebihannya. 

 
Gambar 2.23  Rele 

 

2.17. Sistem Hybrid 

Sistem hybrid Sel Surya dengan listrik PLN (grid connected) dapat 

diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu tanpa batere dan yang menggunakan 

batere.
 
Sistem hibrid ini dapat diterapkan pada peralatan yang membutuhkan 

kontinyuitas dalam beroperasi, serta menganalisis faktor yang mempengaruhi 

besarnya energi listrik yang dihasilkan sel surya berkaitan dengan waktu kerja 

sistem sel surya. Hibridasi antara sel surya dengan listrik PLN bertujuan untuk 

mendapatkan kekontinuan pasokan (supply) listrik ke beban. Pada sistem hibrid  

sel surya  dengan   PLN yang akan dirancang, terdiri dari panel surya, regulator 

(charge controller), rangkaian rele untuk swiching dan batere. Sistem hibrid 

menggunakan prinsip kerja satu arah, yaitu dalam satu waktu tertentu beban hanya 

dipasok oleh salah satu sumber, ketika PLN bekerja mensuplai listrik ke beban 

maka sambungan ke sel surya dilepaskan dari beban, begitu pun sebaliknya 

apabila listrik PLTS sedang memberikan suplai listrik ke beban, maka PLN 

dilepaskan dari beban (keadaan listrik PLN padam). Ketika listrik PLN tiba-tiba 

mati, maka sel surya  akan segera menggantikannya secara otomatis.
 


