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ABSTRAK 

PENGUJIAN DAN PERAWATAN SISTEM PENYIRAM TANAMAN 

OTOMATIS MENNGUNAKAN SENSOR KELEMBAPAN DENGAN 

KENDALI ARDUINO 

OLEH: 

Tobi Anggoro 

 

Pompa air merupakan salah satu alat untuk menyiram tanaman yang pada 

penggunaannya dengan menyalakan dan mematikan saklar secara manual. Saat ini 

penyiraman tanaman dengan pompa air pada umumnya hanya mengandalkan tenaga 

manusia sebagai pengendali hidup atau matinya pompa air tersebut, apabila hanya 

mengandalkan tenaga manusia maka tingkat efisiensi penggunaan air semakin 

berkurang karena dalam penyiraman tanaman bisa jadi terlalu banyak atau bisa jadi 

terlalu sedikit yang berakibat buruk pada pertumbuhan tanaman hal tersebut 

merupakan salah satu kekurangan dalam menggunakan cara yang manual. 

Pada proyek akhir ini, penulis berinisiatif untuk membuat sebuah alat penyiram 

tanaman yang menggunakan sensor kelembaban tanah dan dikendalikan oleh Arduino 

UNO sebagai pengendali hidup atau matinya alat tersebut (otomatis) yang dimana 

tujuannya untuk meningkatkan tingkat efisiensi penggunaan air dan berdampak baik 

bagi tanaman.  

Kata kunci: Penyiram, Otomatis, Arduino, Sensor Kelembaban Tanah 



 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

TESTING AND MAINTENANCE OF AUTOMATIC PLANTING SYSTEM 

USING ARDUINO CONTROL MOISTURE SENSOR 

BY: 

Tobi Anggoro 

 

The water pump is a tool for watering plants which is used by turning on and off the 

switch manually. Currently, watering plants with water pumps generally only relies on 

human power to control the life or death of the water pump, if only relying on human 

power, the efficiency level of water use will decrease because in watering plants there 

can be too much or too little which has a bad impact. on plant growth this is one of the 

shortcomings in using the manual method. 

In this final project, writer took the initiative to make a plant sprinkler that uses a soil 

moisture sensor and is controlled by Arduino UNO as a controller on or off the device 

(automatically) which aims to increase the efficiency level of water use and have a 

good impact on plants. 

Keywords: Watering, Automatic, Arduino, Soil Moisture Sensor 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

1.1  Latar Belakang 

Di setiap perusahaan industri maupun masyarakat umum yang memiliki usaha di 

bidang perkebunan tidak lepas dari suatu sistem pengairan dengan pompa air. 

Sistem ini berfungsi untuk mendistribusikan air dari sumber air ke lahan atau 

tanaman. Karena setiap perkebunan memiliki karakteristik kebutuhan air yang 

berbeda, hal tersebut di sesuaikan dengan fungsi kebutuhan air itu sendiri 

ketersediaan air sebagai penunjang proses produksi. 

Perangkat sistem pompa air adalah alat mekanik yang berfungsi untuk 

meningkatkan tekanan fluida dari tekanan yang rendah ke tempat bertekanan 

yang lebih tinggi. Penggerak sistem pompa sendiri adalah motor AC, diesel, 

motor bensin. Perkembangan teknologi menuntut kerja manusia untuk 

menghasilkan produk dan inovasi-inovasi yang bisa mempermudah perkerjaan 

manusia dan efisien Pada proyek akhir ini menggunakan pompa air rumahan 

sebagai tenaga utama  untuk mengaliarkan air ke lahan pertanian.    

 

1.2  Perumusan Masalah 

Pompa air merupakan alat mekanik yang berfungsi untuk meningkatkan tekanan 

fluida dari tempat bertekanan rendah ke tempat yang bertekanan tinggi. Performa 

yang bekerja pada pompa air dapat berupa tekanan masuk dan tekanan keluar 

serta kecepatan mengalirkan fluida dari tempat satu ke tempat yang lain.  

Performa yang dihasilkan oleh pompa air terbilang lumayan sehingga waktu 

penyiraman sangat membantu bagi penggunanya, untuk itu perlu di lakukan 

penelitian untuk mengetahui performa dalam pengaplikasian pompa air tersebut. 

Pengujian dilakukan dengan menghitung seberapa jarak semburan air dari 

sepringkler dan berapa menit yang di butuh kan  air untuk masuk ke tanah dengan 
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kelembaban yang telah di tentukan dengan menggunakan alat meteran untuk 

mengukur jarak semburannya. 

 

1.3  Tujuan Proyek Akhir 

Adapun tujuan-tujuan dari penulisan proyek akhir ini adalah sebagai berikut ini 

adalah: 

1. Mengetahui cara kerja sistem penyiraman otomatis. 

2. Mengetahui waktu yang di butuhkan pompa air dengan kelembaban yang 

telah ditentukan. 

3. Mengetahui pemeliharaan dan perawatan pompa air. 

 

1.4  Batasan Masalah 

Dalam tugas akhir ini penulis membatasinya hanya pada masalah sebagai berikut 

ini : 

1. Analisis yang dilakukan hanya pada radius semburan air dan waktu 

yang dibutuhkan dengan kelembaban yang telah ditentukan. 

2. Mesin penggerak adalah pompa air sentrifugal  

3. Diasumsikan untuk penyiraman sayuran 

4. Dalam pengujian ini penyiraman dibatasi 12m x 4m 

 

1.5  Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan dari penelitian atau tugas akhir ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Bab I Pendahuluan 

Terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan, batasan masalah, 

dan sistematika penulisan dari proyek akhir. 

2. Bab II Tinjauan Pustaka 

Berisikan tentang tentang pengertian pompa, klasifikasi pompa, kerugian 

pada pompa, cara kerja kompresor, dan hukum-hukum mekanika fluida. 

3. Bab III Metodologi Proyek Akhir 

Terdiri atas hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan proyek akhir 

yaitu tempat proyek akhir, bahan proyek akhir, peralatan proyek akhir 
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prosedur proyek akhir dan diagram alir proyek akhir.  

4. Bab IV Hasil Dan Pembahasan 

Berisikan hasil proyek akhir dan pembahasan data-data yang di peroleh 

setelah pengujian. 

5. Bab V Simpulan Dan Saran 

Berisikan hal-hal yang dapat disimpulkan dan saran saran yang ingin di 

sampaikan dari penelitian ini. 

6. Daftar Pustaka 

Memuat referensi yang di perguanakan penulis untuk menyelesaikan 

laporan proyek akhir. 

7. Lampiran 

Berisikan pelengkap proyek akhir. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Pompa 

Pompa adalah suatu alat yang bekerja dengan mengubah energi mekanik menjadi 

energi kinetik untuk memindahkan suatu fluida dari suatu tempat ke tempat lain. 

Energi mekanik yang dihasilkan oleh alat tersebut digunakan untuk meningkatkan 

kecepatan, tekanan, atau ketinggian. Umumnya pompa digerakkan oleh motor, 

motor atau sejenisnya. Banyak faktor termasuk jenis dan ukuran pompa serta jenis 

dan jumlah bahan yang sangat cair, jarak pengangkutan dan tekanan yang 

diperlukan, dan banyak lagi. menyebabkan perubahan bahan produksi, termasuk 

Dalam suatu pabrik atau industri selalu ada situasi di mana bahan olahan diangkut 

dari satu tempat ke tempat lain atau dari gudang ke tempat pengolahan dan 

sebaliknya. 

Proses transfer ini juga dapat digunakan untuk memproses bahan dari sumber dari 

mana bahan tersebut diperoleh. Kita tahu bahwa cairan mengalir secara otomatis 

dari titik yang lebih tinggi ke titik yang lebih rendah, tetapi di sisi lain, ketika 

diperlukan upaya untuk memindahkan atau mengangkat cairan, pompa sering 

digunakan. Pemindahan fluida dengan meningkatkan tekanan pada pompa adalah 

untuk mengatasi hambatan-hambatan yang akan terjadi, antara lain: 

1. Hambatan Kecepatan 

Hambatan ini terjadi karena aliran fluida di dalam pipa atau pipa memiliki 

kecepatan tertentu, sehingga pompa harus memberikan tekanan yang 

dibutuhkan. 

2. Hambatan Gesekan 

Hambatan ini terjadi pada gesekan sepanjang pipa-pipa yang dilalui 
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2.2  Macam macam Pompa Berdasarkan Prinsip Kerja 

Dalam penggunaan sehari- hari, secara umum pompa dapat dibedakan sebagai 

berikut: 

1. Pompa desak (Positif Displacement pump) 

Pompa jenis ini digunakan untuk sistem pompa dengan ketinggian statis 

dan daya yang dihasilkan oleh pompa ini terputus-putus. Oleh karena itu, 

pompa ini memberikan hasil yang stabil. 

 Jenis pompa ini antara lain: 

a. Pompa desak (Positif Displacement pump) 

Pompa jenis ini digunakan untuk sistem pompa dengan ketinggian 

statis dan daya yang dihasilkan oleh pompa ini terputus-putus. 

Karenanya pompa ini memberikan hasil yang teratur. Jenis pompa ini 

antara lain: 

 

 

Gambar 2.1 Pompa Reciprocating 

Sumber:http://anatora-anatora.blogspot.com/2012/01/pompa-

fluida.html 

 

b. Pompa Rotary 

 

Gambar 2.2 Pompa rotary 

Sumber:http://artikel-teknologi.com/pompa-2-macam-macam-pompa/
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2 Pompa Dinamik 

Prinsip kerja pompa ini berdasarkan prinsip sentrifugal, yaitu 

menggunakan torsi untuk menghasilkan torsi. Dilihat dari mekanika fluida, 

fenomena yang dihadapi pompa ini menerapkan aliran kompresibel dimana 

densitas fluida besar dan konstan dan perbedaan tekanan yang dihasilkan 

seringkali cukup besar untuk membuat desain perangkat lebih kuat. Pompa 

dinamik dibagi 2 jenis antara lain: 

a. Pompa Sentrifugal 

b. Pompa Aliran Aksial 

Berikut macam- macam pompa dinamik : 

I. Pompa Sentrifugal (Centrifugal Pump) 

Perpindahan cairan yang bersentuhan dengan impeller yang berputar 

menciptakan gaya sentrifugal yang mendorong cairan keluar. 

Sedangkan daya yang dihasilkan oleh pompa sentrifugal sebanding 

dengan putaran, total head (tekanan) sebanding dengan kuadrat 

kecepatan putaran. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Pompa Sentrifugal 

Sumber:https://abuafif.files.wordpress.com/2007/08/ne w-pump.jpg 

  

Jenis pompa ini dapat dikelompokkan berdasarkan: 

1) Kapasitas: 

a) Kapasitas rendah : < 20 m3 / jam 
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b) Kapasitas menengah : 20 - :- 60 m3 / jam 

c) Kapasitas tinggi : > 60 m3 / jam 

2) Tekanan Discharge: 

a) Tekanan Rendah : < 5 Kg / cm2 

b) Tekanan Rendah : < 5 Kg / cm2 

c) Tekanan tinggi : > 50 Kg / cm2 

3) Jumlah / Susunan Impeller dan Tingkat: 

a) Single stage : Terdiri dari satu impeller dan satu casing 

b) Multi stage : Terdiri dari beberapa impeller yang tersusun seri 

dalam satu casing. 

c) Multi Impeller : Terdiri dari beberapa impeller yang tersusun 

paralel dalam satu casing. 

d) Multi Impeller & Multi stage : Kombinasi multi impeller dan 

multi stage. 

 

4) Posisi Poros: 

a) Poros tegak 

b) Poros mendatar 

5) Jumlah Suction: 

a) Single Suction 

b) Double Suction 

6) Arah Aliran Keluar Impeller: 

a) Radial flow 

b) Axial flow 

c) Mixed fllow 

 

II. Air Lift Pumps (Mammoth Pumps) 

Prinsip operasi pompa jenis ini hampir sama dengan pompa jet, 

kinerjanya sangat tergantung pada pergerakan campuran cairan dan gas 

(two phase flow). 
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III. Hidraulic Rams Pump 

 

 

 

Gambar 2.5 Hidraulic Rams Pump, 

Sumber:http://lifewater.ca/images/tshydro_modern.gif 

 

 

Pompa ini menggunakan energi kinetik aliran cairan untuk mendorong 

pendulum/pegas pada kolom dan energi tersebut disimpan kemudian 

diredam sehingga aliran fluida terjadi terus menerus tanpa bantuan gaya 

luar.  

IV. Elevator Pump 

Konstruksi pompa ini mengangkat cairan ke posisi yang lebih tinggi 

menggunakan Archimedean screw dan perangkat sejenis. Hal ini dapat 

digunakan untuk cairan seperti pasir, lumpur dan banyak lagi. 

V. Electromagnetic Pumps 

Cara kerja pompa ini karena pengaruh langsung magnet ferromagnetic, 

sehingga penggunaan pompa ini sangat terbatas terutama untuk 

pemompaan cairan logam.. 
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2.3  Kerugian-kerugian Pada Pompa 

1. Kerugian akibat adanya kebocoran : 

Kebocoran ini berarti kebocoran pada unit pompa, discharge dan suction. 

Juga, ada kebocoran di luar, cairan bocor melalui stuffing box 

2. Kerugian akibat adanya gesekan zat cair : 

a. Kecepatan aliran zat cair 

b. Permukaan dalam pipa yang sangat besar 

c. Viskositas zat cair terlalu berlebihan 

3. Kerugian mekanis 

Kerugian mekanis ini terjadi pada : 

a. Cleareance terlalu kecil 

b. Kopling bergesek dengan udara 

c. Bearing dan packing 

d. Bagian shaft dan poros 

 

2.4  Pemilihan Penggerak Mula Pompa 

Saat merencanakan pemasangan pompa, sering muncul pertanyaan apakah akan 

menggunakan motor listrik atau mesin piston sebagai motor utama. 

Bagaimanapun, adalah benar untuk mempertimbangkan kondisi pengoperasian, 

karena kedua fitur premium memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-

masing. 

Di bawah ini adalah perbandingan karakteristik motor listrik dan mesin piston, 

yang harus diingat ketika memilih. 

1. Motor listrik 

a. Keuntungan 

1) Jika tenaga listrik PLN atau sumber lain tersedia dengan tegangan 

yang cukup di sekitar lokasi, sehingga lebih murah menggunakan 

motor listrik. 

2) Pengoperasianya lebih mudah 

3) Ringan dan hamper tidak menimbukan getaran 

4) Pemeliharaan dan pengaturan lebih mudah 



10 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Kerugian 

1) Jika listrik padam pompa tidak bekerja sama sekali 

2) Jika pompa jarang dipakai, maka biaya operasinya lebih tingi 

karena biaya beban teteap harus dibayar 

3) Jika pompa berada di tempat yang jauh dari jaringan listrik yang 

ada, maka biaya penyambungan tenaga listrik akan lebih mahal 

 

2. Motor Torak 

a. Keuntungan 

1) Motor torak lebih berat daripada motor listrik 

2) Memerlukan air pendingin yang jumlahnya cukup besar 

3) Getaran dan suara mesin cukup besar 

 

 

2.5  Prinsip Kerja Pompa Sentrifugal 

Pompa sentrifugal adalah salah satu jenis pompa non positive displacement 

pump dengan prinsip kerja sebagai berikut: 

1. Energi mekanik dari unit penggerak diubah menjadi energi fluida oleh 

gaya sentrifugal yang dihasilkan oleh impeller yang berputar. 

2. Energi kecepatan fluida kemudian diubah menjadi energi potensial 

volumetrik dan melalui diffuser dengan memperlambat kecepatan fluida. 

3. Energi tekanan fluida dari pompa sentrifugal adalah tekanan cair pada sisi 

extruder. Oleh karena itu, prinsip pompa sentrifugal adalah mengubah 

energi mekanik menjadi kecepatan cair, kemudian energi kecepatan fluida 

diubah dari pompa menjadi energi tekanan. 
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2.6 Dasar Perhitungan Pompa 

1. Persamaan Kontinuitas 

Persamaan ini diturunkan dari hukum kekekalan energi mekanik. Aliran 

cairan dalam tabung memiliki kecepatan tertentu menurut persamaan 

kontinuitas untuk aliran konstan yang tidak bergantung pada waktu: 

 m=𝝆1. v1.A1= ρ1. v1.A1…………………………………………………………………….………… (1) 

Sedangkan 

Q1=v.A 

Sehingga 

ρ1Q1= p2Q2 

Untuk fluida iinkompresible 

ρ1= ρ1 

Maka 

Q1=Q2 

Jadi persamaan diatas dapat ditulis: 

V1.A1=V2.A2………………………………………………………………………………………………(2) 

Dimana : 

𝑚˙ = Laju aliran massa (kg/s) 

𝜌 = Massa jenis (kg/m3)  

Q = Kapasitas aliran (m3/s) v = Kecepatan aliran (m/s) 

A = Luas penampang pipa (m2) 

2. Aliran Pompa 

Kecepatan fluida yang mengalir pada pipa menuju pompa, dapat dihitung 

dengan persamaan: 

 v=
𝑸

𝑨
…………………………………………………………....………… (3) 

Dimana : 

V= Kecepatan aliran fluida dalam pipa (m/s) 

Q= Kapasitas aliran (m3/s) 

A= Luas penampang pipa (m2) 
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3. Head Total Pompa 

Saat merancang sistem pemompaan, pertama-tama, laju aliran di kepala 

pompa fluida harus diketahui. Definisi silinder pompa adalah energi yang 

dapat ditransmisikan oleh pompa per satuan tinggi. Head pompa bervariasi 

tergantung pada berat jenis fluida yang mengalir, tetapi standar yang umum 

digunakan oleh produsen pompa untuk memberikan spesifikasi head pompa 

adalah head pompa dalam air. 

Head dinamis total sering digunakan untuk merancang sistem pompa 

berdasarkan tekanan permukaan, perbedaan laju aliran, perbedaan 

ketinggian, dan kerugian dalam sistem perpipaan. Hasil perhitungan total 

kolom dinamis adalah head minimum yang harus disediakan pompa untuk 

dapat mengeluarkan cairan sesuai dengan sistem pemompaan yang 

direncanakan. Pada Gambar 2.7 berikut; 

 

 

Gambar 2.7 Aliran Fluida Sesuai Dengan Sistem Pompa 

 

Cara menghitung Total Dynamic Head : 

TDH=∆HP+HST+HL+HV…………………………………………………………………………...(4) 

Dimana : 

TDH = Perbedaan head tekanan pada kedua permukaan (m) 

∆HP = Head yang diakibatkan perbedaan kecepatan (m)] 
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 = (
𝝆𝟏− 𝝆𝟏

𝒀
) 

∆HV  = Head yang diakibatkan perbedaan kecepatan (m) 

 = (
𝐕𝐝𝟐−𝐕𝐒𝟐

𝟐𝒈
) 

HST  = Head s(Zd – Zs) (m) 

HL  = Head Losses pada sisi suction ke discharge (m) 

 

Head total pompa salah satunya dipengaruhi oleh berbagai kerugian dalam 

sistem perpipaan yaitu gesekan pada pipa, katup, ulir, kopling, reduksi, dll. 

Untuk menentukan head total yang akan disuplai oleh pompa, rugi-rugi 

instalasi harus dihitung terlebih dahulu. Dimana kerugian ini dikumpulkan 

untuk menemukan kerugian beban yang terjadi selama instalasi. 

 

2.7 Daya pada Sistem pompa 

Daya dapat didefinisikan sebagai energi per satuan waktu. Ada tiga kombinasi 

daya dalam sistem pompa: tenaga kuda air, tenaga kuda rem, dan daya listrik 

untuk menggerakkan sistem pompa.  

 

2.8 Efisiensi Sistem Pompa 

 Definisi efisiensi adalah ukuran rasio antara daya keluaran suatu sistem dan daya 

yang dibutuhkan untuk menggerakkan suatu sistem. Dalam sistem pemompaan, 

ada tiga hal yang berkaitan dengan efisiensi sistem pemompaan yaitu: 

1. Efesiensi motor penggerak 

2. Efisiensi pompa 

3.  Efisiensi pemanfaatan akhir 

Secara matematis rumus efisiensi adalah: 

 sistem =
𝑫𝒂𝒚𝒂 𝑶𝒖𝒕𝒑𝒖𝒕

𝑫𝒂𝒚𝒂 𝑰𝒏𝒑𝒖𝒕
(x100%)………………………………………….....(5) 

𝝅motor= 
𝑩𝑷𝑯

𝑷𝒊𝒏
 (x100%)………………………………………………….(6) 

𝝅pompa=
𝑾𝑯𝑷

𝑷𝑯𝑷
(x100%)………………………………………………….(7) 
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Dimana :  

WHP = water Horse Power (kW)  

BHP = Brake Horse Power 

 

2.9 Karakteristik Pompa 

Keunikan pompa sentrifugal adalah hubungan antara tekanan yang dihasilkan 

(debit) dan aliran (kapasitas). Fitur juga dapat mencakup kurva hasil harga BHP. 

Performa pompa sentrifugal dapat ditentukan dengan kurva karakteristik yang 

menggambarkan jalur lintasan ke besaran daya tertentu, besaran besaran itu 

adalah: 

1. Head pompa (H) 

2. Daya poros pompa (BHP) 

3. Efisiensi pompa 

Spesifikasi pompa bervariasi menurut jenis pompa, rpm spesifik, dan pabrikan. 

Garis karakteristik mewakili kolom total pompa, daya poros, dan efisiensi pompa 

sesuai dengan kapasitasnya. Kurva daya biasanya diplot pada putaran konstan. 

Kurva efesiensi terhadap kapasitas dari pompa sentrifugal umumnya berbentuk 

lengkung seperti gambar 2.9 berikut ini: 

 

Gambar 2.9 Kurva efesiensi terhadap kapasitas 
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2.10 Peluang Efisiensi Energi 

Bagian ini meliputi area utama untuk memperbaiki pompa dan sistem 

pemompaan. Area utama bagi penghematan energi meliputi: 

1. Memilih pompa yang benar 

2. Pompa dalam susunan paralel untuk memenuhi permintaan yang beragam 

3. Meminimalkan penggunaan kran pengendali aliran (Throttle control) 

4. Meminimalkan penggunaan by-pass (Bypass control) 

5. Kendali start/stop pompa 

6. Memodifikasi diameter impeler 

7. Mengendalikan debit aliran dengan variasi kecepatan 

 

2.11 Pemeliharaan (Maintenance) 

Perawatan mesin sering menjadi perdebatan antara departemen pemeliharaan dan 

departemen produksi, karena departemen pemeliharaan melihatnya sebagai 

kerugian biaya, sementara departemen produksi menganggapnya sebagai 

gangguan dan juga menghasilkan uang (Soemarno, 2008). Secara umum, bukan 

produk buatan manusia yang tidak dapat dirusak, tetapi umurnya dapat 

diperpanjang dengan perbaikan atau pemeliharaan. 

Untuk itu perlu dilakukan kegiatan perawatan termasuk perawatan mesin-mesin yang 

digunakan dalam proses produksi. Kata care diambil dari kata Yunani tere yang 

berarti merawat, melindungi dan merawat. Pemeliharaan adalah kombinasi dari 

beberapa tindakan yang diambil untuk memelihara atau memperbaiki suatu 

barang dalam kondisi yang dapat diterima. Untuk pemahaman yang lebih baik 

tentang pemeliharaan, ini termasuk memelihara mesin atau peralatan pabrik 

dengan mengembalikannya ke masa pakainya dan kegagalan atau kerusakan 

mesin. Dalam bukunya “operations Management” pemeliharaan adalah : “all 

activities involved in keeping a system’s equipment in working order”. Artinya 

ialah pemeliharaan adalah segala kegiatan yang di dalamnya adalah untuk 

menjaga sistem peralatan agar bekerja dengan baik. Dalam buku “Production 

Management” pemeliharaan (maintenance) adalah pekerjaan langkah demi 
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langkah yang dilakukan untuk memelihara atau meningkatkan peralatan yang ada 

agar memenuhi standar (standar fungsi dan kualitas). 

Pemeliharaan adalah kegiatan memelihara atau melayani fasilitas atau peralatan 

pabrik dan membuat perbaikan atau penyesuaian atau penggantian yang 

diperlukan untuk mempertahankan kondisi operasi yang memuaskan seperti 

yang direncanakan. Dari beberapa komentar di atas, dapat disimpulkan bahwa 

kegiatan pemeliharaan dilakukan dengan tujuan untuk memelihara dan 

memperbaiki peralatan perusahaan agar dapat melakukan produksi yang efisien, 

kualitas dan mutu produk, serta pemesanan yang terencana. 

 

2.12 Tujuan Pemeliharaan 

Satu ungkapan yang harus diketahui oleh pekerja pemeliharaan di bagian lain 

pabrik adalah bahwa pemeliharaan itu murah dan perbaikan itu mahal. Buku 

manajemen perawatan mesin. Tujuan pemeliharaan yang utama dapat 

didifinisikan sebagai berikut: 

1. Memastikan ketersediaan optimal peralatan produksi terpasang dan 

mencapai pengembalian investasi maksimum yang mungkin. 

2. Untuk memastikan bahwa semua perangkat yang dibutuhkan dalam kasus 

ini selalu siap dan berfungsi. 

3. Pastikan keamanan mereka yang menggunakan perangkat ini. 

4. Kapasitas produksi dapat memenuhi kebutuhan rencana produksi. 

5. Menjaga kualitas agar sesuai dengan kebutuhan produk dan produksi. 

6. Membantu mengurangi penggunaan lintas batas dan inkonsistensi dalam 

retensi modal. 

7. untuk menjaga performa dari suatu alat atau mesin, agar tercapai produksi 

yang meningkat pada suatu company. 

 

 

 

 



17 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.13 Fungsi Pemeliharaan 

Fungsi perawatan adalah untuk memperpanjang umur ekonomis mesin dan 

peralatan produksi yang ada dan untuk memastikan bahwa mesin dan peralatan 

produksi tersebut selalu dalam kondisi optimal dan siap digunakan untuk kinerja 

proses produksi. Keuntungan dari perawatan mesin yang baik, adalah sebagai 

berikut: 

1. Pelaksanaan proses produksi di perusahaan yang bersangkutan berjalan 

dengan lancar. 

2. Perlu untuk mencegah atau meminimalkan kemungkinan terjadinya 

kerusakan serius pada mesin dan peralatan produksi selama proses produksi. 

3. Operasi yang stabil dan baik dari peralatan produksi yang digunakan 

memastikan bahwa proses dan kontrol kualitas proses dapat dilakukan 

dengan benar. 

4. Kerusakan total pada mesin dan peralatan produksi dapat dicegah. 

5. Penggunaan mesin dan peralatan produksi yang terus menerus di dalam 

perusahaan meningkatkan pemanfaatan mesin dan peralatan produksi yang 

ada. 

 

2.14 Kegiatan-Kegiatan Pemeliharaan 

Kegiatan pemeliharaan perusahaan meliputi kegiatan sebagai berikut: 

 

1. Inspeksi (inspection) 

Kegiatan pemeriksaan atau pengendalian secara berkala, yang tujuannya 

untuk menentukan apakah suatu perusahaan selalu memiliki fasilitas atau 

riwayat produksi yang baik untuk menjamin kelangsungan proses produksi 

atau tidak. Oleh karena itu apabila terjadi kerusakan, maka perlu segera 

dilakukan perbaikan sesuai dengan laporan pemeriksaan dan upaya 

pencegahan penyebab kegagalan harus dilakukan dengan cara meneliti 

penyebab kegagalan dari hasil pemeriksaan. 
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2. Kegiatan Teknik (Engineering) 

Ini termasuk aktivitas pengujian pada peralatan yang baru diperoleh dan 

aktivitas pengembangan untuk perangkat yang perlu diganti, serta meneliti 

peluang pengembangan tersebut. Kegiatan ini menitikberatkan pada 

kemampuan perusahaan untuk melakukan perubahan dan perbaikan dalam 

perluasan dan peningkatan fasilitas atau peralatan perusahaan. Oleh karena 

itu, kegiatan teknis ini sangat diperlukan, terutama dalam proses perbaikan 

mesin yang rusak, ketika suku cadang sejenis tidak diterima atau tidak 

diterima sesuai kebutuhan. Melakukan pekerjaan teknis jika terjadi 

kerusakan mesin atau mengganti bagian mesin. 

3. Kegiatan Produksi (Production) 

Ini termasuk kegiatan pengujian pada peralatan yang baru dibeli dan 

kegiatan pengembangan untuk peralatan yang perlu diganti, serta peluang 

penelitian. Kegiatan ini menitikberatkan pada kemampuan perusahaan 

untuk melakukan perubahan dan perbaikan dalam perluasan dan 

peningkatan fasilitas atau peralatan perusahaan. Oleh karena itu, kegiatan 

engineering ini sangat penting, terutama dalam proses perbaikan mesin 

yang rusak, ketika tidak atau tidak menerima suku cadang yang sama pada 

saat dibutuhkan. Melakukan pekerjaan teknis jika terjadi kerusakan mesin 

atau penggantian suku cadang mesin. 

 

 

2.15 Jenis-Jenis Pemeliharaan 

Secara umum, pekerjaan pemeliharaan diklasifikasikan dalam dua cara dalam hal 

durasi: 

1. Pemeliharaan Terencana (Planned Maintenance) 

Pemeliharaan terencana adalah pemeliharaan yang dilakukan secara 

terorganisir untuk memprediksi, memeriksa dan mendokumentasikan 

kegagalan peralatan di masa depan sesuai dengan jadwal yang telah 

ditentukan. 
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2. Pemeliharaan Pencegahan (Preventive Maintenance) 

Pemeliharaan pencegahan (preventive maintenance) Merupakan 

pemeriksaan rutin untuk mengidentifikasi kondisi yang dapat 

menyebabkan penghentian produksi atau penurunan fungsi mesin, untuk 

menghilangkan kondisi tersebut bersamaan dengan perawatan, inspeksi 

dan mengembalikan mesin ke kondisi semula, atau dengan kata lain dengan 

cara mendeteksi dan mendeteksi secara manual. menangani kelainan 

mesin. kondisi sebelum terjadi. kondisi yang menyebabkan kecacatan atau 

kerugian. Dalam buku “Operations Management” preventive maintenance 

adalah: “A plan that involves routine inspections, servicing, and keeping 

facilities in good repair to prevent failure”. Artinya preventive 

maintenance Ini adalah opsi yang mengharuskan peralatan diperiksa, 

dirawat, dan dirawat secara teratur agar tidak rusak di kemudian hari. 

Ruang lingkup pekerjaan preventive termasuk: inspeksi, perbaikan kecil, 

pelumasan dan penyetelan, sehingga peralatan atau mesin- mesin selama 

beroperasi terhindar dari kerusakan. Dalam buku “maintainability, 

maintenance, and reliability for engineers” ada 7 elemen dari pemeliharaan 

pencegahan (preventive maintenance) yaitu: 

a. Inspeksi: secara berkala memeriksa suku cadang yang berbeda untuk 

keausan dengan membandingkan sifat fisik, mekanik, listrik, dan 

lainnya dengan standar tertentu. 

b. Kalibrasi: mendeteksi dan memperbaiki perbedaan akurasi pada bahan 

atau tolok ukur dengan standar presisi. 

c. Pengujian: Periksa secara teratur untuk menentukan penggunaan dan 

kerusakan mesin dan arus. 

d. Penyesuaian: Lakukan penyesuaian rutin pada faktor variabel tertentu 

untuk kinerja yang optimal. 

e. Servicing: Lumasi, isi, bersihkan, dll secara berkala. bahan atau barang 

untuk menghindari cacat baru Pelumasan berkala, pengisian, 

pembersihan, dll. bahan atau barang untuk menghindari kesalahan 
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baru. 

f. Instalasi: Ubah batas konsumsi produk atau keausan reguler atau 

gunakan waktu siklus untuk mempertahankan toleransi yang 

ditentukan. 

3. Pemeliharaan korektif (Corrective Maintenance) 

Pemeliharaan secara korektif (corrective maintenance) adalah servis atau 

perbaikan berulang untuk memperbaiki bagian (termasuk penyetelan dan 

perbaikan) yang tidak lagi dalam kondisi yang dapat diterima. 

Pemeliharaan ini mencakup overhaul yang direncanakan serta perbaikan 

kecil, terutama untuk rencana jangka pendek yang mungkin timbul di 

antara inspeksi. Memeliharaan korektif (Corrective Maintenance) adalah: 

“Remedial maintenance that occurs when equipment fails and must be 

repaired on an emergency or priority basis”. pemeliharaan berulang 

disebabkan oleh peralatan yang rusak dan perlu segera diperbaiki karena 

situasi darurat atau prioritas utama. Pemeliharaan korektif (Corrective 

Maintenance) merupakan pemeliharaan tidak terjadwal adalah tindakan 

yang memerlukan perhatian khusus yang perlu dilengkapi, diintegrasikan, 

atau diganti dengan pekerjaan yang telah direncanakan sebelumnya. Oleh 

karena itu, pemeliharaan terencana perlu mempertimbangkan jadwal kerja 

fasilitas, perencanaan pemeliharaan, tujuan perencanaan pemeliharaan, 

faktor-faktor yang harus dipertimbangkan ketika merencanakan pekerjaan 

pemeliharaan, sistem organisasi sistem untuk perencanaan yang efisien dan 

peramalan pekerjaan. Jadi, perawatan terjadwal adalah penggunaan yang 

cocok untuk mengurangi keadaan darurat dan kerusakan mesin. Adapun 

keuntungan lainya yaitu: 

a. Meningkatkan penggunaan tenaga kerja 

b. Memperpanjang waktu antara overhaul 

c. Pengurangan penggantian suku cadang, membantu pengendalian 

sediaan, 
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d. Meningkatkan efisiensi mesin 

e. Memberikan pengendalian anggaran dan biaya yang bisa 

diandalkan 

f. Memberikan informasi untuk pertimbangan penggantian mesin 

4. Pemeliharaan Tak Terencana (Unplanned Maintenance) 

Pemeliharaan tidak terjadwal adalah pemeliharaan mendesak yang 

didefinisikan sebagai pemeliharaan yang memerlukan tindakan segera 

untuk mencegah konsekuensi serius seperti kehilangan produksi, 

kerusakan peralatan utama, atau keselamatan kerja. 

Peralatan bekas yang terlantar atau rusak sampai digunakan kembali 

sehingga diperlukan perbaikan atau perawatan. Secara skematik diagram 

pemeliharaan dapat diperlihatkan pada gambar 2.10. 
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Gambar 2.10 Diagram alir pembagian dari pemeliharaan 

DARURAT KOREKTIF PENCEGAHAN 

PEMELIHARAAN 

TAK 

TERENCANA 

PEMELIHARAA

N 

TERENCANA 

PEMELIHARAAN 
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Dalam buku Manajemen Pemeliharaan Mesin membagi pemeliharaan menjadi 

1. Pemeliharaan pencegahan (Preventive Maintenance) 

Pemeliharaan preventif adalah pemeliharaan yang dilakukan untuk 

mencegah terjadinya kerusakan atau suatu cara untuk mencegah 

pemeliharaan terencana. 

2. Pemeliharaan korektif (Corrective Maintenance) 

Pemeliharaan korektif adalah pemeliharaan yang dilakukan untuk 

memulihkan dan memperbaiki kondisi suatu objek atau peralatan ke 

tingkat yang dapat diterima. Selama proses perbaikan, perbaikan dapat 

dilakukan, seperti perubahan struktural atau modifikasi untuk 

meningkatkan perangkat. 

3. Pemeliharaan berjalan (Running Maintenance) 

Pemeliharaan berkelanjutan dilakukan saat peralatan atau fasilitas 

beroperasi. Pemeliharaan berkelanjutan diterapkan pada peralatan yang 

perlu beroperasi terus menerus selama proses produksi. 

4. Pemeliharaan prediktif (Predictive Maintenance) 

Pemeliharaan prediktif dilakukan untuk mendeteksi perubahan atau 

kelainan pada kondisi fisik atau fungsional suatu sistem peralatan. 

Pemeliharaan preventif biasanya dilakukan dengan menggunakan lima 

sensor atau peralatan pemantauan tingkat lanjut. 

5. Pemeliharaan setelah terjadi kerusakan (Breakdown Maintenance) 

Pemeliharaan ini dilakukan jika ada peralatan yang rusak dan suku cadang, 

peralatan dan pekerjaan harus disiapkan untuk diperbaiki. 

6. Pemeliharaan Darurat (Emergency Maintenance) 

Pemeliharaan darurat adalah pemeliharaan yang harus segera dilakukan 

karena terjadi kelebihan beban atau kegagalan yang tidak terduga. 

7. Pemeliharaan berhenti (shutdown maintenance) 

Pemeliharaan yang di lakukan selama mesin berhenti beroperasi. 

8. Pemeliharaan rutin (routine maintenance) 

Pemeliharaan rutin adalah pemeliharaan yang dilaksanakan secara rutin 
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atau terus-menerus. 

9. Design out maintenance  

Design out maintenance adalah Rancang ulang perangkat Anda untuk 

menghilangkan akar penyebab kegagalan dan buat model kegagalan yang 

membutuhkan lebih banyak atau lebih sedikit maintenance. 

 

2.16 Arduino Uno R3 

Arduino Uno merupakan board mikrokontroler berbasis ATmega328 

(Datasheet), memiliki 14 pin output digital dan 6 pin input analog, dimana 6 pin 

input tersebut dapat digunakan sebagai output PWM, set osilator kristal 16 MHz, 

konektor USB, konektor power, ICSP tombol tajuk dan setel ulang. Untuk 

mendukung mikrokontroler dapat digunakan, cukup menghubungkan konverter 

AC-DC atau baterai dan kabel USB atau power supply ke board Arduino Uno. 

Uno berbeda dari semua board sebelumnya dalam hal konektivitas USB-to-

serial, yaitu menggunakan fungsi Atmega8U2 yang diprogram sebagai konverter 

USB-to-serial, tidak seperti board lain yang sebelumnya menggunakan driver 

USB-to-serial chip FTDI. 

Arduino Uno merupakan framework mikrokontroler yang memudahkan 

pengguna dalam menggunakan mikrokontroler. Sebelum Arduino sampai di sini, 

kita perlu membuat sistem minimal sendiri agar mikrokontroler dapat bekerja 

karena mikrokontroler sebenarnya hanyalah sebuah microchip, jadi kita 

membutuhkan jam dan komponen lain untuk membuatnya bekerja. 
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Gambar. 2.11 Komponen dan Fungsi Arduino 

 

Bagian bagian Arduino uno lengkap beserta fungsinya: 

1. USB Soket/Power USB 

Soket USB / Daya USB digunakan untuk memberi daya pada papan 

Arduino dari komputer melalui kabel USB. 

2. Power (Barrel Jack) 

Papan Arduino juga dapat dihubungkan langsung dari listrik AC ke steker 

listrik dengan menghubungkan ke jack yang disertakan. Tegangan 

maksimum yang dapat digunakan pada Arduino adalah 12volt dengan 

kisaran arus maksimum 2A (agar controller tidak menjadi panas). 

3. Voltage Regulator 

Fungsi dari voltage regulator adalah untuk mengontrol atau mengurangi 

tegangan yang disuplai ke board Arduino dan menstabilkan tegangan DC 

yang digunakan oleh prosesor dan elemen lainnya.. 

4. Crystal Oscillator 

Kristal (quartz crystal oscillator), ketika mikrokontroler dianggap sebagai 

otak, itu adalah jantung kristal karena komponen ini menghasilkan pulsa 

yang dikirim ke mikrokontroler untuk melakukan satu operasi per detak. 
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Kristal ini dipilih untuk mengalahkan 16 juta kali per detik (16 MHz). 

Crystal Oscillator membantu Arduino dengan masalah terkait waktu. 

Bagaimana Arduino menghitung waktu? Jawabannya adalah dengan 

menggunakan osilator kristal. Angka pada kristal 16.000 H9H berarti 

frekuensi osilasi adalah 16.000.000 Hertz atau 16 MHz.. 

5. Arduino Reset (5, 17) 

Kita bisa mereset board Arduino, misalnya dengan menjalankan program 

dari awal. Ada dua cara untuk mereset Arduino Uno. Pertama, gunakan 

tombol Reset (17) pada papan Arduino. Kedua, dengan menambahkan reset 

eksternal pada pin Arduino berlabel RESET (5). Perhatikan bahwa tombol 

reset ini tidak dimaksudkan untuk mematikan program atau 

mikrokontroler.. 

6. Supply 5 output volt3.3V  dan 3.3 output volt (5V (7)) 

Sebagaian besar komponen yang digunakan papan Arduino bekerja dengan 

baik pada tegangan 3.3volt dan 5 volt. 

7. GND (Ground) (8) 

Ada beberapa pin GND pada Arduino, salah satunya dapat digunakan 

untuk menghubungkan ground rangkaian. 

8. Pin (9) 

Pin ini juga dapat digunakan untuk memberi daya ke papan Arduino dari 

sumber daya eksternal, seperti sumber daya AC. 

9. Analog Pins (10) 

Board Arduino Uno memiliki enam pin input analog dari A0 hingga A5. 

Pin ini dapat membaca tegangan dan sinyal yang dihasilkan oleh sensor 

analog seperti sensor kelembaban atau suhu dan mengubahnya menjadi 

nilai digital yang dapat dibaca oleh mikroprosesor. Program dapat 

membaca nilai pin input dari 0 hingga 1023, di mana 0 - 5V mewakili nilai 

tegangan. 
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10. Main microcontroller 

Setiap papan Arduino memiliki mikrokontroler (11). Kita bisa 

menganggapnya sebagai otak perekam Arduino. IC Terpadu (Integrated 

Circuit) Arduino sedikit berbeda dari satu papan Arduino yang lain. 

Mikrokontroler yang paling banyak digunakan adalah ATMEL. Sebelum 

kita mulai memprogram Arduino melalui Arduino IDE, kita perlu 

mengetahui IC apa yang dimiliki board Arduino. Informasi tentang chip 

dapat ditemukan di bagian atas chip. Untuk mengetahui detail desain IC, 

kita bisa melihat databasenya. 

11. ICSP pin (12) 

Yang paling populer adalah ICSP (12) AVR, kepala pemrograman kecil 

untuk Arduino yang mencakup MOSI, MISO, SCK, RESET, VCC, dan 

GND. Ini biasanya disebut sebagai SPI (Serial Peripheral Interface) dan 

dapat dianggap sebagai "perpanjangan" dari SPI Outbus. 

In-Circuit Serial Programming (ICSP) Port ICSP memungkinkan 

pengguna untuk memprogram mikrokontroler secara langsung tanpa 

melalui bootloader. Secara umum, pengguna Arduino tidak melakukan ini, 

sehingga ICSP benar-benar tidak digunakan, bahkan ketika dikirim. 

12. Power LED indicator 

LED ini akan menyala ketika Anda menghubungkan Arduino ke sumber 

listrik. Jika LED tidak menyala, berarti ada masalah dengan koneksi. 

13. 14 TX dan RX LED 

Di papan Arduino kami menemukan definisi: TX (transmit) dan RX 

(receive). TX dan RX muncul di dua tempat di Arduino Uni Board. 

Pertama, pada pin digital 0 dan 1 untuk menentukan PIN yang bertanggung 

jawab untuk komunikasi serial. Kedua, LED TX dan RX (13). Saat 

mengirim data serial, LED TX berkedip dengan kecepatan yang berbeda. 
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Tingkat kedipan tergantung pada kecepatan perakitan yang digunakan oleh 

papan Arduino. RX berkedip selama penerimaan. 

14. Digital I/O 

Ini menyediakan 14 pin I/O digital (15) dan 6 pin output PWM (Pulse 

Width Modulation) pada papan Arduino Uno. Pin-pin ini adalah pin input 

digital untuk membaca nilai logika (0 atau 1) atau untuk LED, relay dll. 

dapat dikonfigurasi sebagai pin keluaran digital untuk modul. Pin yang 

ditandai dengan "~" dapat digunakan untuk menghasilkan PWM. 

15. AREF 

AREF merupakan singkatan dari Analog Reference. AREF kadanag-

kadang digunakan untuk mengatur tegangan referensi eksternal (antar 0 

dan 5 Volts) sebagai batas atas untuk pin input analog input. 
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III. METODELOGI PROYEK 

 

3.1 Tempat dan Waktu 

Proyek akhir ini telah di lakukan di Laboratorium Drafting, Jurusan Teknik 

Mesin, Universitas Lampung. Sedangkan waktu penelitian di laksanakan pada 

2021.  

 

3.2 Alat dan bahan 

Peralatan dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Komponen Sistem Penyiraman  

a. Pipa paralon ½ inchi 

b. Springkel  

c. Sambungan pipa L  

d. Sambungan pipa T 

2. Alat Pendukung 

a. Jam digital 

b. LCD 2x16 cm  

c. Pompa air 250w  

 

3.3 Prosedur pengujian 

Pada pengujian ini di lakukan selama lima jam dari pukul 15:00 wib sampai 20:00 

lalu diperoleh 12 nilai kelembapan dan 2 nilai kekeringan. Setelah di ketahui nilai 

kelembapan dan kekeringan di setiap perbedaan waktu, adapun langkah- langkah 

pengambilan data ialah sebagai berikut : 

1. Menghidupkan mesin pompa air pada bagian sklar on/off . 

2. Mengecek perangkat otomatis pada sistem pompa serta melakukan 

pensetingan kadar kelembapan sesuai jenis tanaman yang  akan di uji. 

3. Melakukan pengecekan kebocoran pada setiap sambungan pipa serta 

pengecekan keadaan pada perangkat otomatis.  
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4. Melakukan dengan penyambungan pipa dan sepringkler pada pompa air.  

5. Melakukan pengecekan berkala setiap 30 menit sekali selama dilakukan 

pengujian.  

6. Mencatat hasil nilai kelembaban dan kekeringan yang tertera pada layar 

LCD.  

7. Mencatat seluruh data selama pengambilan data. 
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3.4 Diagram Alir Tugas Akhir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Diagram Proyek Akhir 

Data Hasil Pengujian 

Analisis Hasil 

Kesimpulan 

Selesai 

Mulai 

Perancangan dan pembuatan alaat 

Pengujian Penyiraman 
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V. PENUTUP 

 

5.1  Kesimpulan 

Adapun simpulan yang di dapat pada pengujian sistem udara bertekanan 

otomatis ialah sebagai berikut : 

1. Setelah di lakukann pengujian penulis dapat menjelaskan prinsip kerja 

system penyiram tanaman otomatis dan mengeatahui komponen-

komponen pada alat penyiram tanaman otomatis tersebut. 

2. Saat pengujian berlangsung yang di lakukan selama kurang lebih 5 jam, 

system penyiram tanaman otomatis tersebut hidup sebanyak 2 kali. Yang 

pertama hidup selama 4 menit dan yang kedua 3 menit, dengan 

kelembapan yang telah di atur jika kelembaban <10% pompa hidup dan 

mati jika kelembaban >50%.    

3. Perawatan untuk sistem penyiraman otomatis tersebut tergolong low 

maintenance seperti penggantian valve pada pompa sentrifugal, 

pengecekan motor penggerak, pengecekan kebocoran pada line serta 

pengecekan pada bagian elektronik. 

5.2  Saran 

Adapun saran-saran untuk laporan ini dan untuk penulis ialah sebagai berikut 

ini : 

1. Sebelum dilakukan pengujian sebaiknya mengetahui parameter-

parameter yang akan di uji 

2. Pengecekan alat sistem penyiraman otomatis sebelum di lakukan pengujian 

3.    Tetap mengutamakan dan keselamatan pada saat pengujian berlangsung.
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