
BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Pupuk Kompos 

Kompos merupakan salah satu pupuk organik yang terdiri dari 

bahan-bahan organik yang berasal dari sisa tumbuhan ataupun makhluk 

hidup lain yang telah mengalami perubahan struktur dalam pembuatannya. 

Kompos tidak dapat dibuat dari bahan anorganik, karena pada umumnya 

pembuatan kompos yaitu melalui dekomposisi (penguraian) sedangkan 

bahan organik tidak dapat diuraikan. Bahan-bahan organik yang terdapat 

pada pupuk kompos banyak mengandung unsur mikro maupun makro. 

Kompos berfungsi sebagai sumber hara dan media tumbuh bagi tanaman. 

Terdapat 2 macam proses pembuatan kompos, yaitu melalui proses aerob 

(dengan udara) dan anaerob (tanpa udara). Kedua metode tersebut 

menghasilkan kompos yang sama baiknya hanya saja bentuk fisiknya sedikit 

berbeda. 

 

 

Gambar 1. Pupuk Kompos 



Cara pembuatan kompos dengan metode anaerob biasanya 

membutuhkan mikroorganisme untuk mempercepat proses 

pengomposannya. Mikroorganisme ini bertugas sebagai dekomposer, 

apabila mereka hidup dalam lingkungan yang ideal, maka mereka akan 

tumbuh dan berkembang dengan baik pula. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi kondisi lingkungan yang ideal antara lain; keseimbangan 

nutrien (C/N), kelembaban, suhu, derajat keasaman (pH), ukuran partikel 

dan homogenitas campuran. 

Besarnya perbandingan antara unsur karbon dan nitrogen 

tergantung pada jenis sampah sebagai bahan baku. Perbandingan C dan N 

yang ideal dalam pengomposan adalah 30 : 1. Waktu yang diperlukan dalam 

proses pembuatan kompos dengan metode anaerob biasanya 80-90 hari, 

tergantung dekomposer dan bahan bakunya. Suhu optimum yang diperlukan 

berkisar 35-45
o
C dengan tingkat kelembaban 40-60%. 

 

B. Dekomposisi 

Dekomposisi atau yang biasa disebut juga sebagai 

penguraian/pembusukan ini merupakan proses alami yang terjadi akibat 

adanya perusakan susunan dalam tubuh suatu organisme yang dilakukan 

oleh dekomposer. Proses pembusukan oleh dekomposer biasanya dapat 

ditemukan pada organisme yang dikubur di dalam tanah, dimana proses 

pembusukan ini terjadi oleh semut, belatung, bakteri dan juga jamur yang 

hidup di dalam tanah dan berkembang di tempat yang lembab. Peristiwa 



tersebut berlaku pada proses pembuatan kompos secara aerob,  sedangkan 

pada proses pembuatan kompos secara anaerob, pembusukan terjadi dengan 

bantuan aktivator antara lain Promoting Microbes, OrgaDec, ActiCom, 

BioPos dan EM-4 (effective microorganism 4). 

 

C. Sensor DHT-22 

Sensor suhu adalah suatu komponen yang dapat mengubah besaran 

panas menjadi besaran listrik sehingga dapat mendeteksi perubahan suhu 

pada obyek tertentu. Sensor suhu dapat dibuat dengan metode menggunakan 

material yang berubah hambatannya terhadap arus listrik jika nilai suhu 

berubah. Dalam proyek ini sensor suhu yang digunakan adalah DHT-22. 

DHT-22 merupakan sensor suhu dan kelembaban yang memiliki 

output sudah berupa sinyal digital dengan konversi dan perhitungan 

dilakukan oleh MCU 8 bit. Range pengukuran DHT 22 cukup luas yaitu 0 

sampai 100% untuk kelembaban dan -40
o
C sampai 80

o
C untuk suhu. Sensor 

ini juga memiliki output digital (single bus) dengan akurasi yang tinggi dan 

presisi dalam hal pengukuran. 

 

Gambar 2. Modul sensor DHT-22 



D. Sensor PH 

Sensor pH adalah sensor yang dapat mengukur derajat keasaman 

(pH) pada suatu larutan. Prinsip kerja sensor pH ini terletak pada elektrode 

referensi dan elektrode kaca yang memiliki ujung berbentuk bulat (bulb) 

yang berfungsi sebagai tempat terjadinya pertukaran ion positif (H
+
). 

Pertukaran ion menyebabkan adanya beda potensial antara dua elektrode 

sehingga pembacaan potensiometer akan menghasilkan positif atau negatif 

(Onny, 2014). 

pH sensor module sangat diperlukan pada sensor pH untuk 

mengkonversi nilai keluaran dari sensor (beda potensial antara kedua 

elektrode) menjadi nilai analog berbentuk sinyal voltage. Nilai analog 

tersebut yang akan diolah oleh mikrokontroler untuk menentukan derajat 

keasaman (pH) suatu larutan termasuk kondisi normal, asam, atau basa. 

 

Gambar 3. Sensor pH 

Sumber tegangan pada sensor pH ini sebesar 5,0V dengan akurasi 

±0,1pH (25ºC). Kedalaman tanah pada saat pengukuran sebesar 6 cm dari 



ujung sensor. PH optimum pada proses pengomposan yaitu antara 6,6 – 7,5. 

Kompos yang sudah matang biasanya memiliki pH netral (Siti Ummiyatie 

dkk, 1999). 

 

E. Wemos D1 Mini 

Wemos adalah sebuah mikrokontroler pengembangan berbasis 

modul mikrokontroler ESP8266 (Yuliza & Pangaribuan, 2016).  Masih 

terdapat modul wifi berbasis ESP8266 seperti Nodemcu yang sering 

digunakan sebagai penghubung internet antara arduino ke smartphone 

(android) atau PC melalui jaringan wifi. Modul wemos D1 ini diciptakan 

sebagai solusi dari mahalnya sebuah modul wireless yang berbasis 

mikrokontroler. Adanya mikrokontroler wemos ini, biaya yang dikerluarkan 

untuk menciptakan sebuah proyek yang berbasis IoT jadi lebih sedikit, 

terlebih lagi wemos ini dapat menjalankan sistem kode bait tanpa 

menggunakan arduino sebagai mikrokontrolernya. Adapun keunggulan 

menggunakan modul wemos adalah dapat diprogram menggunkan Arduino 

IDE dengan syntax program library yang banyak terdapat di internet dan 

pin out yang compatible dengan arduino uno sehingga mudah untuk 

menghubungkan  dengan arduino shield lainnya serta mempunyai memori 

yang sangat besar yaitu 4 MB.  

 



Wemos memiliki dua chipset yang digunakan sebagai otak kerja 

antara lain : 

1. Chipset ESP8266 

ESP8266 merupakan sebuah chip yang memiliki fitur wifi dan 

mendukung stack TCP/IP. Modul kecil ini memungkinkan sebuah 

mikrokontroler terhubung ke dalam jaringan wifi dan membuat koneksi 

TCP/IP hanya dengan menggunakan command yang sederhana. Dengan 

clock 80 MHz chip ini dibekali dengan 4 MB eksternal RAM serta 

mendukung format IEEE 802.11 b/g/n sehingga tidak menyebabkan 

gangguan bagi yang lain. 

2. Chipset CH340 

CH340 adalah chipset yang mengubah USB serial menjadi serial 

interface, contohnya adalah aplikasi konverter to IrDA atau aplikasi USB 

converter to printer. Dalam mode serial interface, CH340 mengirimkan 

sinyal penghubung yang umum digunakan pada modem. CH340 

digunakan untuk mengubah perangkat serial interface umum untuk 

berhubungan dengan bus USB secara langsung. 

Wemos D1 mini merupakan module development board yang 

berbasis wifi dari keluarga ESP8266 yang dimana dapat diprogram 

menggunakan software IDE Arduino. Spesifikasi dari wemos D1 mini 

adalah sebagai berikut : 

1. Beroperasi pada tegangan operasional 3,3V. 



2. Memiliki 11 pin digital I/O termasuk di dalamnya spesial pin untuk 

fungsi I2C, one-wire, PWM, SPI, interrupt. 

3. Memiliki 1 pin analog input atau ADC. 

4. Berbasis micro USB untuk fungsi pemrogramannya. 

5. Memory flash 4 Mbyte. 

6. Dimensi modul 34,2 mm x 25,6 mm. 

7. Kecepatan clock 80MHz. 

8. Menggunakan IC CH340G untuk komunikasinya. 

 

Gambar 4. Wemos D1 Mini 

 

F. Internet of Things (IoT) 

Internet of Things (IoT) adalah struktur dengan identitas eksklusif 

dan kemampuan untuk pindah data melalui jaringan tanpa memerlukan dua 

arah antara manusia ke manusia yaitu sumber ke tujuan atau interaksi 

manusia ke komputer (Burange & Misalkar, 2015). Internet of Things 

merupakan perkembangan keilmuan yang sangat menjanjikan untuk 



mengoptimalkan kehidupan berdasarkan sensor cerdas dan peralatan pintar 

yang bekerjasama melalui jaringan internet (Keoh, Kumar & Tschofenig, 

2014). 

 

Gambar 5. Internet of Things (Gipson, 2017) 

 

G. Smartphone Android 

Smartphone adalah sebuah device yang memungkinkan untuk 

melakukan komunikasi seperti menelpon atau sms, juga didalamnya 

terdapat fungsi PDA (Personal Digital Assistant) dan berkemampuan 

seperti layaknya komputer. Seperti halnya komputer atau laptop, sebuah 

smartphone membutuhkan operating system (OS) agar bisa bekerja 

sebagaimana mestinya. Jenis operasi tersebut antara lain : iOS, android, 

windows phone, blackberry, bada, dan lain sebagainya. 

Android merupakan sistem operasi mobile berbasis kernel Linux 

yang dikembangkan oleh Android Inc dan kemudian diakuisisi oleh 

Google. Sistem operasi ini bersifat open source sehingga para programmer 



dapat membuat aplikasi secara mudah (Jubilee, 2010). Sistem operasi 

tersebut dibuat dengan tujuan untuk menyediakan platfrom yang terbuka, 

yang memudahkan orang dalam mengakses internet menggunakan telepon 

seluler. Sebagai open source dan bebas dalam memodifikasinya, di dalam 

android tidak ada ketentuan yang tetap dalam konfigurasi software dan 

hardware.  

 

Gambar 6. Android Things Developers (Jubilee,2010 ) 

 

H. LCD (Liquid Crystal Display) 

LCD (Liquid Crystal Display) adalah suatu jenis media tampil yang 

menggunakan kristal cair sebagai penampil utama. LCD sudah digunakan 

dalam berbagai bidang, misalnya alat-alat elektronik seperti televisi, 

kalkulator ataupun layar komputer. Jenis LCD yang digunakan pada sistem 

ini ialah LCD dot matrik dengan jumlah karakter 16 x 2. Fungsi dari LCD 

tersebut yaitu untuk menampilkan besarnya nilai suhu dan kelembaban yang 

di-monitoring. 

 



Adapun fitur yang disajikan dalam LCD ini adalah : 

1. Terdiri dari 16 karakter dan 2 baris, mempunyai 192 karakter tersimpan. 

2. Terdapat karakter generator terprogram. 

3. Dapat dialamati dengan mode 4-bit dan 8-bit. 

4. Dilengkapi dengan backlight. 

5. Spesifikasi kakinya sebagai berikut : 

a. VSS : ground 

b. VCC : +5V 

c. VEE : pengatur kontras 

d. RS : instruction/Register Select 

e. RW : Read/Write LCD register 

f. E : enable 

g. D0-D7 : data I/O pin 

h. LED+ : +5V 

i. LED- : ground 

 

Gambar 7. LCD (Liquid Crystal Display) 16x2 

 

 



I. I2C (Inter Intergrated Circuit) 

Inter Intergrated Circuit atau sering disebut I2C adalah standar 

komunikasi serial dua arah, menggunakan dua saluran yang didesain khusus 

untuk pengontrolan IC. Sistem I2C terdiri dari saluran SCL (Serial Clock) 

dan SDA (Serial Data) yang membawa informasi data antara I2C dengan 

pengontrolnya. Piranti yang dihubungkan dengan sistem I2C Bus dapat 

dioperasikan sebagai Master dan Slave. Master adalah piranti yang memulai 

transfer data pada I2C Bus dengan membentuk sinyal start, mengakhiri 

transfer data dengan membentuk sinyal stop, dan membangkitkan sinyal 

clock. Slave adalah piranti yang dialamati master. 

 

Gambar 8. I2C (Inter Intergrated Circuit) 

 

J. Blynk  

Blynk adalah IoT Cloud Platfrom untuk aplikasi iOS dan android 

yang berguna untuk mengontrol arduino, raspberry pi, dan board-board 

sejenisnya melalui internet. Aplikasi blynk memungkinkan untuk membuat 

project interface dengan berbagai macam komponen input output yang 

mendukung untuk pengiriman maupun penerimaan data serta 

merepresentaskan data sesuai dengan komponen yang dipilih. Penambahan 

komponen input atau output pada blynk dapat dilakukan dengan cara drag 



dan drop tanpa perlu pemrograman. Aplikasi blynk, dapat membuat 

dashboard proyek dan mengatur tombol, slider, grafik dan widget lainnya 

ke layar. Blynk mendukung board arduino, Raspberry Pi, ESP8266, Partikel 

Core, dan beberapa mikrokontroler umum lainnya serta komputer single-

board. Terdapat tiga komponen utama blynk yaitu : 

1. Blynk Apps 

Blynk apps dapat digunakan sebagai interface dengan berbagai 

macam input dan output yang mendukung dalam pengiriman atau 

penerimaan data serta merepresentasikan data menggunakan visual angka 

maupun grafik. Beberapa komponen yang terdapat pada aplikasi blynk 

yaitu : 

a. Controller, digunakan untuk mengirim data atau perintah pada 

hardware. 

b. Display, untuk menampilkan data yang berasal dari hardware pada 

android. 

c. Notification, merupakan pemberitahuan berupa pesan atau notifikasi. 

d. Interface, merupakan tampilan blynk pada android yang dapat diatur. 

e. Others, yaitu komponen serperti bluethooth, bridge, dan RTC. 

2. Blynk Server 

Blynk server adalah fasilitas Banckend Service berbasis cloud 

yang mengatur komunikasi antara aplikasi smartphone dengan hardware. 

Blynk juga terdapat dalam bentuk local server yang mengatur komunikasi 

lokal tanpa menggunakan internet. 



3. Blynk Library 

Blynk library digunakan untuk membantu pengembangan kode 

yang tersedia dengan banyak paltfrom hardware sehingga mempermudah 

dalam pengembangan. 

Fitur dari blynk antara lain : 

1. Berupa API dan UI yang mendukung semua peralatan dan  hardware. 

2. Dapat terkoneksi menggunakan ethernet, wifi, bluethooth LE, USB 

(Serial), GSM dan sebagainya. 

3. Widget mudah diatur. 

4. Manipulasi pin dapat secara langsung tanpa harus menulis coding. 

5. Mudah untuk mengintegrasikan dan menambahkan fungsionalitas baru 

menggunakan virtual pin. 

6. Untuk melihat history dapat menggunakan widget grafik. 

 

Gambar 9. Komponen Blynk 

 



K. Relay 

Relay adalah suatu piranti yang bekerja berdasarkan 

elektromagnetik untuk menggerakkan sejumlah kontaktor yang tersusun 

atau sebuah saklar elektronik yang dapat dikendalikan dari rangkaian 

elektronik lainnya dengan memanfaatkan tenaga listrik sebagai sumber 

energinya. Kontaktor akan tertutup (menyala) atau terbuka (mati) karena 

efek induksi magnet yang dihasilkan kumparan (induktor) ketika dialiri arus 

listrik. Berbeda dengan saklar, penggerak kontaktor (on atau off) dilakukan 

manual tanpa perlu arus listrik. 

Relay yang paling sederhana ialah relay elektromekanis yang 

memberikan pergerakan mekanis saat mendapatkan energi listrik. Secara 

sederhana relay elektromekanis ini didefinisikan sebagai alat yang 

menggunakan gaya elektromagnetik untuk menutup atau membuka kontak 

saklar yang digerakkan secara mekanis oleh daya atau energi listrik.  

Relay mempunyai peran penting dalam sebuah sistem rangkaian 

elektronika dan rangkaian listrik untuk menggerakkan sebuah perangkat 

yang memerlukan arus besar tanpa terhubung langsung dengan perangkat 

pengendali yang mempunyai arus kecil, dengan demikian relay dapat 

berfungsi sebagai pengaman. Relay terdiri dari 3 bagian utama, yaitu : 

1. Common, merupakan bagian yang tersambung dengan normally close 

(dalam keadaan normal). 

2. Koil (kumparan), merupakan komponen utama relay yang digunakan 

untuk menciptakan medan magnet. 



3. Kontak, yang terdiri dari normally close dan normally open. 

 

Gambar 10. Relay DPDT 1 Channel 

 

L. Power Supply  

Power Supply atau PSU merupakan suatu komponen yang 

mempunyai fungsi sebagai pemberi suatu tegangan serta arus listrik kepada 

komponen-komponen komputer lainnya yang telah terpasang dengan baik 

pada motherboard atau papan induk, sedang tujuan awal dari penyaluran 

arus listrik ini adalah agar perangkat atau komponen-komponen komputer 

lainnya bisa berfungsi sebagaimana mestinya sesuai dengan tugasnya. Arus 

listrik yang disalurkan oleh power supply ini merupakan arus listrik dengan 

jenis AC, namun kelebihan PSU ini dapat mengubah arus AC tersebut 

menjadi arus DC atau merupakan arus yang searah karena pada dasarnya 

semua komponen yang terdapat pada perangkat komputer hanya  bisa 

melakukan pergerakan pada suatu aliran listrik. 

Fungsi utama dari power supply adalah memberikan sebuah suplai 

arus listrik kepada semua komponen komputer yang sudah terpasang dengan 

baik, dimana arus listrik yang dihasilkan merupakan arus AC dan 



selanjutnya akan diubah menjadi arus DC, yang perlu digaris bawahi adalah 

semua komponen hardware yang sudah terpasang pada komputer ini tidak 

bisa menerima arus listrik AC namun hanya bisa menerima aliran listrik 

dengan tipe DC. 

 

Gambar 11. Power Supply 12V 5A 

 

 

M. Pemanas dan Pendingin Ruangan 

Sumber panas yang digunakan sebagai pemanas ruangan 

pembuatan kompos dapat berasal dari berbagai peralatan elektronik salah 

satunya yaitu hair dryer. Hair dryer merupakan alat pemanas khusus yang 

menggunakan motor sebagai penggerak baling-baling dan elemen panas. 

Elemen panas berupa spiral panjang yang dililitkan pada kerangka tahan 

panas dari mika, panas yang dihasilkan ditiupkan keluar oleh baling-baling. 

Hair dryer mampu menghasilkan angin panas seperti halnya dengan blower, 

suhu yang dikeluarkan dapat diatur sesuai dengan kebutuhan. Penggunaan 

hair dryer lebih efektif karena bentuknya yang sederhana dan mudah 

pengoperasiaannya.  



Pendingin ruangan yang digunakan yaitu berasal dari fan DC. 

Fungsi yang umum dari fan adalah untuk pendingin udara, penyegar udara, 

ventilasi (exhaust fan). Jadi, jika suhu udara pada proses dekomposisi di 

bawah suhu yang diharapkan maka hair dryer akan menyala, sedangkan jika 

suhu di atas suhu yang diharapkan maka hair dryer mati dan fan DC 

menyala. 

 


