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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Hasil Penelitian Terdahulu 

 Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Rissa Agustin, Goegoes Dwi 

Nusantoro, dan Tri Nurwati (2013) tempe yang disimpan pada alat penyimpanan 

menggunakan sinar UV lebih tahan terhadap jamur dan warna pada tempe tetap 

cerah dan alami hingga hari ketiga terdapat banyak jamur. Menurut Zahrotul 

Firdaus, Ratnawati, dan Lili Sugiyarto Pengaruh polinasi dengan polen yang 

diiradiasi dengan sinar ultraviolet memberikan pengaruh yang nyata terhadap 

produksi buah jagung kultivar Madura. Pada penelitian Rissa Agustin dan 

Ratnawati radiasi ultraviolet ternyata mempengaruhi bakteri pada tempe dan 

produksi dari buah jagung. Hal ini membuktikan bahwa menggunakan sinar 

radiasi itu akan mempengaruhi tanaman baik produksinya atau perkembangannya, 

dan juga mempengaruhi perkembang biakan bakteri. 

 Menurut Herlan dan Briliant Adhi Prabowo (2009) Rangkaian dimmer 

berbasis Internally Triggered TRIAC Q4004LT yang dilakukan pada 

penelitiannya memiliki respon yang signifikan terhadap perubahan iluminasi 

lampu pijar AC, yang dilakukan dengan pengaturan penyalaan sudut phasa 

gelombang sinus. Menurut
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Slamet Winardi dan Made Kamisutara (2016) Hasil pengujian PWM pada 

penelitiannya pengaturan duty cycle akan mempengaruhi kecerahan dari lampu 

LED (intensitas cahaya) dimmer. Pada penelitian Herlan, rangkaian dimmernya 

menggunakan TRIAC Q4004LT dan memiliki respon yang baik terhadap nilai 

intensitas lampu pijar AC. kondisi duty cycle 0 % lampu LED padam. Nyala 

Lampu LED akan semakin terang jika prosentase duty cycle semakain besar pada 

kondisi duty cycle 100%. 

 Menurut Aoi Shimada dan Yoshio Taniguchi (2011) dalam penelitiannya 

mendapatkam hasil yang menunjukkan bahwa mengendalikan waktu pulsa antara 

cahaya merah dan biru di PWM merupakan faktor penting dalam budidaya 

tanaman. Percobaan perlu dilakukan untuk studi efek dari eksposur tanaman 

seperti cahaya pola secara lebih mendalam. Menggunakan pendekatan ini 

memungkinkan dinamika pigmen fotosintesis seperti phytochrome harus 

dipertimbangkan, membuatnya berpotensi berguna sebagai menggunakan metode 

untuk fotosintesis penelitian.Menurut Hollander (1995) faktor penghambat 

darisinar ultra violet adalah daya penetrasinyayang lemah. Untuk memperoleh 

hasilyang baik bahan – bahanyang akandisterilkan harus dilewatkan 

atauditempatkan dibawah sinar ultra violet.Lamanya penyinaran tergantung dari 

luas,jarak, intensitas dan jenis bakteri itusendiri. Menurut Ketut Darminta, Putu 

Astawa, dan Putu Dodik Sudarmika (2016) dalam penelitiannya komponen utama 

dari rangkaian dimmer adalah triac, yaitu BT138 yang memiliki rating tegangan 

sampai dengan 800 Volt dan arus maksimum 12A. Antara rangkaian dimmer dan 

rangkaian lainnya perlu dipisahkan karena tegangan ground-nya berbeda, untuk 
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itu digunakan suatu driver triac MOC3021 yang bersifat optocoupler. Dengan 

menggunakan komponen optocoupler ini maka antara rangkaian dimmer dengan 

rangkaian mikrokontroler akan terpisah. Untuk mengaktifkan MOC3021 

diperlukan arus dengan nilai maksimum 15 mA. 

2.2. Sinar Ultraviolet 

 Ultra ungu (sering disingkat UV, dari Bahasa Inggris: ultraviolet) adalah 

radiasi elektromagnetis terhadap panjang gelombang yang lebih pendek dari 

daerah dengan sinar tampak, namun lebih panjang dari sinar-X yang kecil. Radiasi 

UV dapat dibagi menjadi hampir UV (panjang gelombang: 380–200 nm) dan UV 

vakum (200–10 nm). Menurut Rissa Agustin, Goegoes Dwi Nusantoro, dan Tri 

Nurwati (2013) Sinar UV yang mempengaruhi kehidupan biologic mempunyai 

panjang gelombang 200-400 nm, dengan pembagian segmen sbb: 

1. Segmen UV-A, disebut Gelombang Panjang atau "blacklight" panjang 

gelombang 320-400 nm. Paling banyak mencapai bumi - 100 kali UV-B, 

tetapi dengan kekuatan lemah - 1:1000 UV-B. Segmen sinar ini masuk ke 

dalam dermis, menyebabkan kerusakan jaringan dermis sehinggaproses 

penuaan dipercepat, menyebabkan reaksi fotosensitivitas dan bersama UV-

B berperan dalam proses keganasan kulit. 

2. Segmen UV-B, disebut Gelombang Medium (Medium Wave) panjang 

gelombang 290-320 nm. Merupakan sinar terkuat yang mencapai bumi. 

Kerusakan kulit yang ditimbulkan berada dibagian bawah epidermis, 

berupa luka bakar (sun burn), kelainan pra-kanker dan keganasan. Lapisan 
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ozon mengabsorpsi 90% segmen UV-B terutama pada panjang gelombang 

290-300 nm. 

3. Segmen UV-C, disebut Gelombang Pendek (Short Wave) panjang 

gelombang 200-290 nm. Merupakan sinar terkuat, yang diabsorpsi oleh 

lapisan ozon sehingga tidak mencapai permukaan bumi. Tetapi dengan 

adanya kebocoran lapisan ozon saat ini dan penurunannya sebanyak 8% 

setiap dekade, maka sinar UV-C dapat mencapai bumi dan sangat 

membahayakan lingkungan. 

2.3. Pulse Width Modulation(PWM) 

 Menurut Affan Bachri dan Mad Rokhim Pulse Width Modulation (PWM) 

secara umum adalah sebuah cara memanipulasi lebar sinyal yang dinyatakan 

dengan pulsa dalam suatu perioda, untuk mendapatkan tegangan rata-rata yang 

berbeda. PWM dapat diaplikasikan untuk mengatur daya atau tegangan untuk 

menyalakan lampu. Pada metode digital setiap perubahan PWM dipengaruhi oleh 

resolusi dari PWM itu sendiri. Misalkan PWM digital8 bitberarti PWM tersebut 

memiliki resolusi 28 = 256, maksudnya nilai keluaran PWM ini memiliki 256 

variasi, variasinya mulai dari 0 – 255 yang mewakili duty cycle 0 – 100% dari 

keluaran PWM tersebut 

 Sinyal PWM pada umumnya memiliki amplitudo dan frekuensi dasar yang 

tetap, namunmemiliki lebar pulsa yang bervariasi. Lebar Pulsa PWM berbanding 

lurus dengan amplitude sinyal asli yang belum termodulasi. Artinya, Sinyal PWM 

memiliki frekuensi gelombang yangtetap namun duty cycle bervariasi (antara 0% 

hingga 100%) (Ganjar Turesna at al., (2015)). 
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Gambar 2.1. Sinyal PWM 

T total =T On + T Off  T On = Lama Pulsa “High” 

Dutycycle= T On / T total  T Off = Lama Pulsa “Low” 

Vout = (T On / T total) x Vin Dutycycle = Lamanya Pulsa “High” Dalam 

Satu Periode 

2.4. Optocoupler4N35 

 Optocoupler adalah komponen elektronika yang berfungsi sebagai 

penghubung berdasarkan cahaya optik. Pada dasarnya Optocoupler terdiri dari 2 

bagian utama yaitu Transmitter yang berfungsi sebagai pengirim cahaya optik dan 

Receiver yang berfungsi sebagai pendeteksi sumber cahaya. Optocoupler dengan 

kombinasi LED-Phototransistor adalah Optocoupler yang terdiri dari sebuah 

komponen LED (LightEmitting Diode) yang memancarkan cahaya infra merah 

(IR LED) dan sebuah komponen semikonduktor yang peka terhadap cahaya 

(Phototransistor) sebagai bagian yang digunakan untuk mendeteksi cahaya infra 

merah yang dipancarkan oleh IR LED. (Administrator 2014). 

 Arus listrik yang mengalir melalui IR LED akan menyebabkan IR LED 

memancarkan sinyal cahaya Infra merahnya. Intensitas Cahaya tergantung pada 
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jumlah arus listrik yang mengalir pada IR LED tersebut. Cahaya Infra Merah tidak 

dapat dilihat dengan mata telanjang. Cahaya Infra Merah yang dipancarkan 

tersebut akan dideteksi oleh Phototransistor dan menyebabkan terjadinya 

hubungan atau Switch ON pada Phototransistor. Prinsip kerja Phototransistor 

hampir sama dengan TransistorBipolar biasa, yang membedakan adalah Terminal 

Basis (Base) Phototransistor merupakan penerima yang peka terhadap cahaya. 

(Administrator 2014). 

 Semikonduktor lain yang peka terhadap cahaya seperti phototransistor, 

photo-darlington, photo-SCR, maupun photo-TRIAC. Pada 4n35 ini menggunkana 

phototransistor sebagai penerimanya. 

 

Gambar2.2.Optocoupler 4n35 (Vishay Semiconductors, 2005) 

2.5. Mosfet IRFP460 

 MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor) adalah 

sebuah perangkat semiconduktor yang secara luas digunakan sebagai switch dan 

sebagai penguat sinyal pada perangkat elektronik. MOSFET memiliki empat 

gerbang terminal antara lain adalah Source (S), Gate (G), dan Drain (D). Mosfet 

pada umumnya digunakan untuk driver pengendali kecepatan motor. dengan input 
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PWM pada Gate maka akan mengontrol tegangan yang lewat melalui Source ke 

Drain. Besar kecilnya tegangan yang dilalui source dan Drain ini ditentukan besar 

kecilnya nilai PWM yang diinput di Gate. (Jimmi Sitepu, 2018) 

 Karena MOSFET juga bisa bekerja selayaknya Transistor, maka MOSFET 

juga bisa digunakan sebagai switch. Pada MOSFET N-Channel, ketika ada 

tegangan pada Gate, maka tegangan dari Source akan mengalir ke Drain. begitu 

juga sebaliknya. Ketika tidak ada Tegangan pada Gate maka tegangan dari Source 

tidak akan mengalir ke Drain. (Jimmi Sitepu, 2018) 

 

Gambar 2.3. Mosfet IRFP460 (NXP Semiconductors, 1999) 

2.6. Mikrokontroler PIC 16F874A 

 Mikrokontroler adalah sebuah sistem komputer lengkap dalam satu serpih 

(chip) yang biasanya digunakan untuk sebuah embedded sistem (sistem yang 

dibentuk guna menjalankan satu atau lebih dari suatu fungsi tertentu secara (real 

time).Mikrokontroler biasanya berukuran kecil karena didesain hanya untuk satu 

fungsi tertentu pada suatu sistem.Pemanfaatanmikrokontroler umumnya 

digunakan dibidang kendali dan instrumentasi elektronik.Mikrokontroler lebih 
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dari sekedar sebuah mikroprosesor karena sudah terdapat atau berisikan ROM 

(Read Only Memory), RAM (Read Write Memory), beberapa Port masukan 

maupun keluaran, dan beberapa peripheral seperti pencacah/pewaktu, ADC 

(Analog to Digital converter), DAC (Digital to Analog converter) dan serial 

komunikasi. (Nalwan, 2003). 

 Mikrokontroler PIC merupakan produk dari Microchip Technology, 

merupakan kepanjangan dari Peripheral Interface Controller yang memiliki 

arsitektur Harvard dan merupakan jenis RISC (Reduced Intruction Set Computing) 

dan sangat luas penerapannya dalam dunia industri. Salah satu jenis 

mikrokontroler ini adalah PIC 16F874A/877A, berikut gambar pin out dari PIC 

16F874A: (Dwiono, 2014). 

 

Gambar 2.4. Pin Out PIC 16F874A/877A (Microchip, 2013) 

Fitur peripheral dari PIC 16F874A/877A yaitu: 
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1. Memiliki 5 PORT I/O (PORTA 6 pin, PORTB 8 pin, PORTC 8 pin, 

PORTD 8 pin, PORTE 3 pin). 

2. Memiliki 3 buah timer yaitu timer 0 dan timer 2 dengan lebar data 8 bit, 

sedangkan timer 1 adalah 16 bit. 

3. Memiliki dua buah keluaran PWM dengan resolusi 10 bit. 

4. Komunikasi serial sinkron menggunakan SPI dan I2C. 

5. Komunikasi USART (Dwiono, 2014). 

PIC 16F874A/877A memiliki fitur-fitur umum yaitu: 

1. Memiliki intruksi sebanyak 35 buah intruksi 

2. Masing-masing intruksi di eksekusi dalam satu siklus mesin kecuali untuk 

intruksi percabangan yaitu dua siklus 

3. Kecepatan operasi masukan clock dari DC hingga 20 MHz 

4. Kapasitas memory program berukuran 8KX14 words 

5. Kapasitas memory RAM berukuran 368 byte 

6. Kapasitas memory EEPROM berukuran 256 byte (Dwiono, 2014) 

2.7. RTC DS1307 

 Komponen RTC (Real time clock) adalah komponen IC penghitung yang 

dapat difungsikan sebagai sumber data waktu baik berupa data jam, hari, bulan 

maupun tahun. Komponen DS1307 berupa IC yang perlu dilengkapi dengan 

komponen pendukung lainnya seperti crystal sebagai sumber clock dan battery 

External 3Volt sebagai sumber energi cadangan agar fungsi penghitung tidak 
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berhenti. RTC (Real time clock) menggunakan sistem komunikasi I2C yang hanya 

mempunyai dua jalur yaitu SCL dan SDA. (Administrator, 2010) 

 

Gambar 2.5. Konfigurasi RTC DS1307 (www.maxim-ic.com/datasheet) 

Berikut fungsi setiap pin dari IC DS1307: 

1. Pin VCC nomor 8 berfungsi sebagai sumber energi listrik utama. 

Tegangan kerja dari komponen ini adalah 5 volt. 

2. Pin GND nomor 4. 

3. Pin SCL nomor 6 berfungsi sebagai saluran clock untuk komunikasi data 

antara mikrokontroler dengan RTC. 

4. Pin SDA nomor 5 berfungsi sebagai saluran data untuk komunikasi data 

antara mikrokontroler dengan RTC. 

5. X1 dan X2 nomor 1 nomor 2 berfungsi untuk saluran clock yang 

bersumber dari crystal external. 

6. Pin Vbat nomor 3 berfungsi sebagai saluran energi listrik dari battery 

external (Administrator, 2010). 
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2.8. Sensor 

 Sensor adalah sebuah alat yang dapat menerima sebuah sinyal atau 

stimulus dan mengubahnya ke dalam sinyal listrik (Fraden 2010). Menurut M. 

Adrinta adalah suatu peralatan yang berfungsi untuk mendeteksi gejala-gejala atau 

sinyal – sinyal yang berasal dari perubahan suatu energi seperti energi listrik, 

energi fisika, energi kimia, energi biologi, energi mekanik dan sebagainya. 

2.8.1. Sensor Ultraviolet ML8511 

 ML8511 adalah sensor cahaya ultraviolet yang bekerja dengan 

mengeluarkan sinyal analog sehubungan dengan jumlah sinar UV yang terdeteksi, 

bisa sangat berguna dalam menciptakan perangkat yang memperingatkan 

pengguna akan sengatan matahari atau mendeteksi indeks UV yang berkaitan 

dengan kondisi cuaca. 

 Sensor ini paling efektif mendeteksi cahaya 280-390nm. Ini dikategorikan 

sebagai bagian spektrum UVB dan sebagian besar spektrum sinar UVA. Sensor 

ini menghasilkan tegangan analog yang berhubungan secara linear dengan 

intensitas UV yang diukur (mW / cm2). 

 

Gambar 2.6. Bentuk Fisik ML8511 
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Tabel 2.1. Speksifikasi Sensor ML8511 

PIN 

CONFIGUR

ATIONS Pin  

Symbol I/O  Function  

7  VDD  PW  Tegangan Supply 

5  GND  PW  Ground  

4  EN  I  Aktif “High” Enable pin. 

8  OUT  O  Output 

9  TP  I/O  Test pin. Tidak untuk disambung.  

10  TR  I/O  

Tegangan referensi internal. Pin ini 

dicouple ke ground dengan kapasitor 1 

nF. 

1,2,3, 6,11,12  NC  -  Tidak terkoneksi 

2.9. Hipotesis 

 Alat pengaturan indeks sinar ultraviolet dengan mikrokontroler PIC untuk 

tanaman adalah alat untuk mengatur nilai indeks ultraviolet dengan mengatur nilai 

intensitas lampu UV-nya dari data yang diperoleh. Dengan mengatur intensitas 

cahaya UV dengan PWM. Dengan mengubah PWM maka intensitas cahaya UV 

akan ikut berubah. Intensitas cahaya UV ini ditentukan oleh indeks sinar UV 

tersebut. Dimana nilai data indeks UV yang diperoleh dari pengukuran sinar UV 

matahari selama 7 hari setiap jamnya. Sensor yang digunakan pada alat ini hanya 

sebagai monitoring dari nilai indeks dan intensitas cahaya sinar UV keluaran dari 

lampu UV. Pengaturan intensitas cahaya lampu UV ini menggunakan control 

PWM dan diberi timer 1 jam, dimana setiap jamnya nilai akan berubah sesuai 

dengan nilai data yang dimasukkan. Timer pada alat ini menggunakan RTC 

DS1307, dimana pada RTC ini bisa diatur waktunya sesuai kebutuhan. 
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