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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Penetasan Telur 

      Upaya bangsa unggas dalam mempertahankan populasinya, yaitu dengan 

bertelur. Telur tersebut kemudian ditetaskan, baik secara alami maupun buatan 

hingga melahirkan individu baru. (Farry B. Paimin, 2011:5) 

1. Jenis Alat penetas Buatan. 

      Dari berbagai alat penetas dapat dibedakan menjadi dua alat penetas 

berdasarkan dari cara penggunaannya, yaitu : 

a. Alat tetas konvensional 

      Alat tetas konvensional merupakan alat penetas yang menggunakan 

sumber panas dari matahari dengan penyimpanan panas berupa sekam. 

Alat ini sudah sejak lama dikenal ditengah masyarakat. Sejarah konon 

alat ini pertama kali digunakan oleh penetas telur di daerah Bali yang 

kemudian penggunaannya mulai menyebar ke berbagai tempat. 

b. Mesin tetas/Alat penetas telur 

      Mesin tetas ini merupakan salah satu media yang berupa peti, 

lemari atau box dengan konstruksi yang sedemikian rupa sehingga 

panas di dalamnya tidak terbuang. Suhu di dalam peti/lemari/box dapat 

diatur sesuai ukuran derajat panas yang dibutuhkan selama periode 

penetasan. Prinsip kerja penetasan telur dengan mesin tetas ini sama 

dengan induk unggas. 
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      Keberhasilan penetasan telur dengan mesin tetas akan tercapai bila 

memperhatikan beberapa perlakuan sebagai berikut. 

1) Telur ditempatkan dalam mesin tetas dengan posisi yang tepat. 

2) Panas (suhu) dalam ruangan mesin tetas selalu dipertahankan  

sesuai dengan kebutuhan. 

3) Telur dibolak-balik 3 kali sehari selama proses pengeraman. 

4) Ventilasi harus sesuai agar sirkulasi udara di dalam mesin tetas 

berjalan dengan baik. 

5) Kelembapan udara di dalam mesin tetas selalu dikontrol agar 

sesuai untuk perkembangan embrio di dalam telur. 

       Dengan memperhatikan beberapa perlakuan tersebut, mesin 

tetas/alat penetas dapat dibedakan atas beberapa tipe sebagai berikut. 

1) Berdasarkan penyebab adanya panas dalam ruangan. 

a) Alat penetas/mesin penetas dengan udara panas. 

b) Alat penetas/mesin penetas dengan air panas. 

2) Berdasarkan sumber alat pemanas. 

a) Alat penetas dengan listrik (pemanas listrik). 

b) Alat penetas dengan lampu minyak. 

c) Alat penetas kombinasi (dengan pemanas listrik dan lampu 

minyak). 

3) Berdasarkan cara pengaturan kelembapan udara. 

a) Alat penetas dengan cara kering (tidak dilengkapi dengan 

bak air). 
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a) Alat penetas dengan cara basah (dilengkapi dengan bak air). 

4) Berdasarkan cara penyediaan ruangan tempat peletakan telur. 

a) Alat penetas dengan tipe ruang kotak (menggunakan satu 

rak telur, sehingga telur yang  dapat ditetaskan juga 

terbatas). 

b) Alat penetas dengan tipe ruang kabinet (menggunakan  

banyak rak sehingga dapat menampung telur yang cukup 

banyak). 

 

2. Syarat-syarat penetasan telur : 

a. Suhu dan perkembangan embrio. 

      Embrio dalam telur unggas akan cepat berkembang selama suhu 

telur berada pada kondisi yang sesuai dan akan berhenti berkembang 

jika suhunya kurang dari yang dibutuhkan. Suhu yang dibutuhkan 

untuk penetasan telur setiap unggas berbeda-beda. Suhu untuk 

perkembangan embrio dalam telur ayam antara 38,33O-40,55O C ( 101O 

-105O F), itik 37,78O-39,45O C (100O-103O F), puyuh 39,5O C (102O F) 

dan walet 32,22O-35O C (90O-95O F). Untuk itu, sebelum telur tetas 

dimasukan ke dalam bok penetasan suhu ruang tersebut harus sesuai 

dengan yang dibutuhkan. (Farry B. Paimin, 2011:15) 
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b. Kelembapan. 

      Selama penetasan berlangsung, diperlukan kelembapan udara yang 

sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan embrio, seperti suhu 

dan kelembapan yang umum untuk penetasan telur setiap jenis unggas 

juga berbeda-beda. Bahkan, kelembapan pada awal penetasan berbeda 

dengan hari-hari selanjutnya. Kelembapan untuk telur pada saat awal 

penetasan sekitar 52%-55% dan menjelang menetas sekitar 60%-70%, 

itik pada minggu pertama 70% dan minggu selanjutnya 60%-65%, 

puyuh minggu pertama 55%-70% selanjutnya 65% dan walet 65%-

70% pada setiap minggunya. (Farry B. Paimin, 2011:16) 

c. Ventilasi. 

      Dalam perkembangan normal, embrio membutuhkan oksigen (O2) 

dan mengeluarkan karbondioksida (CO2) melalui pori-pori kerabang 

telur. Untuk itu, dalam pembuatan alat penetas telur/mesin tetas harus 

diperhatikan cukup tidaknya oksigen yang ada dalam bok/ruangan, 

karena jika tidak ada oksigen yang cukup dalam bok/ruangan 

dikhawatirkan embrio gagal berkembang. (Farry B. Paimin, 2011:17). 

d. Waktu Penatasan Telur. 

      Penetasan telur itik biasanya diperlukan waktu sekitar 21-23 hari 

untuk itik menetas, pembagian waktu dapat dijabarkan sebagai berikut: 

1) Hari ke 1 – memasukan telur dalam alat penetas. 

2) Hari ke 2 – membiarkan telur tetap di dalam bok tanpa perlakuan 
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3) Hari ke 3 – mulai melakukan pembalikan telur setelah telur berada 

dalam bok selama 48 jam,  pembalikan dilakukan 3 kali dalam 1 

hari. 

4) Hari ke 4 sampai hari ke 18 – telur masih tetap di beri pembalikan. 

(pada hari ke 7, 13 da hari ke 17 dilakukan peneropongan guna 

menyeleksi telur yang baik dan yang buruk) 

5) Hari ke 19 – tidak lagi dilakukan pembalikan dan telur sedikit di 

basuhi atau disemprotkan air pada permukaan cangkangnya agar 

cangkang menjadi lunak ini dilakukan sampai telur mulai menetas. 

6) Hari ke 20 sampai hari ke 22 – telur sudah menetas dan anak tetas 

segera dipindahkan ke wadah lain. 

3. Alat penetas/mesin tetas. 

      Macam mesin tetas yang sudah modern dapat dibedakan menjadi 3 

jenis mesin tetas yang berhubungan dengan cara pembalikan telur, yaitu : 

a. Mesin tetas manual. 

       Mesin/alat penetas ini dikatakan manual karena proses pembalikan 

telur dilakukan dengan tangan. Yaitu ruangan inkubator dibuka, lalu 

telur satu per satu dibalikan. Untuk jumlah telur yang banyak hal 

tersebut sangat tidak efektif dan memerlukan tenaga yang besar 

b. Mesin tetas semi otomatis. 

       Mesin/alat penetas ini mempunyai prinsip yang sama akan tetapi 

alat ini dilengkapi dengan tuas pemutar diluar mesin penetas. Rak telur 
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biasanya didesain sedemikian rupa sehingga pada saat pemutaran dapat 

sesuai dengan apa yang diinginkan. 

c. Mesin tetas otomatis. 

      Mesin/alat penetas ini adalah salah satu alat penetas yang paling 

modern karena alat penetas ini sudah dilengkapi dengan timer dan 

didesain agar memungkinkan telur-telur dapat diputar secara otomatis 

berdasarkan waktu ataupun timer yang sudah ditentukan sebelumnya. 

Ini akan membantu mengurangi tenaga manusia secara signifikan dan 

menghemat waktu dalam proses pembalikan. Dan dengan model 

otomatis ini waktu pembalikan menjadi lebih terjamin. 

      Seotomatis apapun alatnya jika sewaktu waktu terjadi pemadaman 

listrik maka alat/mesin penetas itupun menjadi tidak berguna untuk 

sementara waktu, hingga listrik kembali terhubung. Penulis berniat 

membuat alat yang dapat bekerja walaupun saat listrik padam. Penulis 

memberi inovasi dengan menambahkan UPS sebagai sumber catu daya 

cadangan jika terjadi pemadaman listrik, ini memanfaatkan tegangan 

DC dari aki yang kemudian diubah ke tegangan AC untuk 

mencatu/memberi tegangan ke lampu pijar. 
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B. Mikrokontroler ATmega 16 

      Mikrokontroller jenis AVR adalah prosesor yang sekarang ini paling 

banyak digunakan dalam membuat aplikasi sistem kendali bidang 

instrumentasi, dibandingkan dengan mikrokontroler keluarga MCS51 seperti 

AT 89C51/52. 

      Mikrokontroler seri AVR pertama kali diperkenalkan ke pasaran sekitar 

tahun 1997 oleh perusahaan ATmel, yaitu sebuah perusahaan yang sangat 

terkenal dengan produk mikrokontroler seri AT89S51/52-nya yang sampai 

sekarang masih banyak digunakan di lapangan.  Keterbatasan pada 

mikrokontroler tersebut (resolusi, memory, dan kecepatan) menyebabkan 

banyak orang beralih ke mikrokontroler AVR. Hal ini karena ada beberapa 

kelebihan dari tipe AVR ini yaitu diantaranya ADC, DAC, Counter, Timer, 

I2C, USART, dan sebagainya. 

       Mikrokontroller AVR standar memiliki arsitektur 8 bit, dimana semua 

instruksi dikemas dalam kode 16 bit dang sebagian besar instruksi dieksekusi 

dalam satu situs clock, berbeda dengan instruksi MCS51 yang membutuhkan 

12 situs clock. Hal ini karena kedua jenis mikrokontroller tersebut memiliki 

arsitektur yang berbeda. AVR berteknologi RISC (Reduce Insruction Set 

Computing), sedangkan seri MCS51 berteknologi CISC (Complex Instruction 

Set Computing). AVR dapat dikelompokkan menjadi empat kelas yaitu 

keluarga ATtiny, keluarga AT90Sxx, keluarga ATMega, dan AT86RFFxx. 

Perbedaan dari masing - masing keluarga AVR tersebut adalah memory, 

peripheral, dan fungsinya. (http://iwan@elektro.ft.undip.ac.id) 
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1. Arsitektur Mikrokontroler ATmega 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Arsitektur Mikrokontroler ATmega 16 

2. Konfigurasi Pin ATmega 16 

 

 

 

  

 

 

 

Gambar 2. Konfigurasi Pin ATmega 16 
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3. Fungsi pin ATmega 16 sebagai berikut : 

Tabel 1. Konfigurasi Pin ATmega 16 

NO NAMA FUNGSI 

1  PBO XCK/TO  Port BO/Counter 0 /clock eksternal untuk 
USART (XCK)  

2  PB1 (T1)  Port B1/Counter 1  

3  PB2 
(INT2/AIN0)  

Port B2/Input (+) Analog Komparator (AINO) 
dan interupsi eksternal 2 INT2  

4  PB3 
(OC0/AIN1)  

Port B3 / Input (-) Analog Komparator (AIN1) 
dan output PWM0  

5  PB4 (SS)  Port B4 / SPI Slave Select Input (SS)  
6  PB5 (MOSl)  Port BS / SPI bus Master Out Slave In  
7  PB6 (MISO)  Port B6 / SPI bus Master In Slave Out  
8  PB7 (SCK)  Port B7 / sinyal clock serial SPI  
9  RESET  Reset mikrokontroler  
10  VCC  Catu daya (+)  
11  GND  Sinyal ground terhadap catu daya  
12 s/d 13  XTAL2-XTAL1  Sinyal input clock eksternal (kristal)  
14  PD0 (RXD)  Port D0 / Penerima data serial  
15  PD1 (TXD)  Port D1 / Pengirim data serial  
16  PD2 (INT0) Port D2 / Interupsi eksternal 0 
17  PD3 (INT1) Port D3 / Interupsi eksternal 1 

18  PD4 (OC1B) Port D4 / Pembanding Timer-Counter 1 (Output 
PWM 1B) 

19  PD5 (OC1A) Port D5 / Output PWM 1A 
20  PD6 (ICP1) Port D6 / Timer-Counter 1 input 
21  PD7 (OC2) Port D7 / Output PWM 2 
22  PC0 (SCL) Port C0 / Serial bus clock line 
23  PC1 (SDA) Port C1 / Serial bus data input-output 
24 s/d 27  PC2 – PC5 PC2 – PC5 
28  PC6 (TOSC1) Port C6 / Timer osilator 1 
29  PC7 (TOSC2) Port C7 / Timer osilator 2 
30  AVCC Tegangan ADC 
31  GND Sinyal ground ADC 
32  AREFF Tegangan referensi ADC 

33 s/d 40 PA0 – PA7 Port A0-PortA7 input untuk ADC (8 channel : 
ADCO-ADC7) 
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4. Fitur ATmega 16 

       AVR ATmega 16 merupakan salah satu produk dari ATmel. 

Mikrokontroler ini memiliki fitur-fitur sebagai berikut:  

Fitur-fitur yang terdapat pada mikrokontroler ATmega 16 antara lain  

adalah sebagai berikut: 

a. High-performance, Low-power AVR 8-bit Microcontroller 

b. Advanced RISC Architecture 

1) 131 Powerful Instructions-Most Single-clock Cycle Execution 

2) 32 x 8 General Purpose Working Registers 

3) Fully Static Operation 

4) Up to 16 MIPS Throughput at 16 MHz 

5) On-chip 2-cycle Multiplier 

c.  Nonvolatile Program and Data Memories 

1) 16K Bytes of In-System Self-Programmable Flash 

Endurance: 10,000 Write/Erase Cycles 

2) Optional Boot Code Section with Independent Lock Bits 

a) In-System Programming by On-chip Boot Program  

b) True Read-While-Write Operation 

3) 512 Bytes EEPROM 

Endurance: 100,000 Write/Erase Cycles 

4) 1K Byte Internal SRAM 

5) Programming Lock for Software Security 

d. JTAG (IEEE std. 1149.1 Compliant) Interface 
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1) Boundary-scan Capabilities According to the JTAG Standard 

2) Extensive On-chip Debug Support 

3) Programming of Flash, EEPROM, Fuses, and Lock Bits through the 

JTAG Interface 

e. Peripheral Features 

1) Two 8-bit Timer/Counters with Separate Prescalers and Compare 

Modes 

2) One 16-bit Timer/Counter with Separate Prescaler, Compare Mode, 

and Capture Mode 

3) Real Time Counter with Separate Oscillator, Four PWM Channels 

4) 8-channel, 10-bit ADC 

a) 8 Single-ended Channels 

b)  7 Differential Channels in TQFP Package Only 

c)  2 Differential Channels Programmable Gain at 1x, 10x, 200x 

5) Byte-oriented Two-wire Serial Interface, Programmable Serial 

USART and Master/Slave SPI Serial Interface 

6) Programmable Watchdog Timer with Separate On-chip Oscillator 

f. Special Microcontroller Features 

1) Power-on Reset and Programmable Brown-out Detection 

2) Internal Calibrated RC Oscillator 

3) External and Internal Interrupt Sources 

4) Six Sleep Modes: Idle, ADC Noise Reduction, Power-save, Power-

down, Standby and Extended Standby 
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g.  I/O and Packages 

1) 32 Programmable I/O Lines 

2) 40-pin PDIP, 44-lead TQFP, and 44-pad QFN/MLF 

h. Operating Voltages 

1) 2.7 - 5.5V for ATmega16L 

2) 4.5 - 5.5V for ATmega16 

i. Speed Grades 

1) 0 - 8 MHz for ATmega16L 

2) 0 - 16 MHz for ATmega16 

j. Power Consumption at 1 MHz, 3V, and 25°C for ATmega16L 

1) Active: 1.1 mA 

2) Idle Mode: 0.35 mA and Power-down Mode: < 1 Μa 

(www.Atmel.com) 

 

C. Status Register 

      Status register adalah register berisi status yang dihasilkan pada setiap 

operasi yang dilakukan ketika suatu instruksi dieksekusi. SREG merupakan 

bagian dari inti CPU mikrokontroler. Berikut ini adalah status register dari 

ATmega 16 beserta penjelasannya (Andrianto, 2008: 16). 

 

Gambar 3. Status register ATmega 16 
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1. Bit 7 (I) 

Merupakan bit Global Interrupt Enable. Bit ini harus di-set supaya 

semua perintah interupsi dapat dijalankan. Untuk fungsi interupsi 

individual akan dijelaskan pada bagian lain. Jika bit ini di-set, maka 

semua perintah interupsi baik yang individual maupun secara umum akan 

diabaikan. Bit ini akan dibersihkan atau cleared oleh hardware setelah 

sebuah interupsi dijalankan dan akan di-set kembali oleh perintah RETI. 

Bit ini juga dapat di-set dan di-reset melalui aplikasi dengan instruksi 

SEI dan CLI. 

2. BIT 6 (T) 

Merupakan bit Copy Storage. Instruksi bit Copy Instructions BLD 

(Bit LoaD) dan BST (Bit Store) menggunakan bit ini sebagai asal atau 

tujuan untuk bit yang telah dioperasikan. Sebuah bit dari sebuah register 

dalam Register File dapat disalin ke dalam bit ini dengan menggunakan 

instruksi BST, dan sebuah bit di dalam bit ini dapat disalin ke dalam 

sebuah bit di dalam register pada Register File dengan menggunakan 

perintah BLD. 

3. BIT 5 (H) 

Merupakan bit Half Cary Flag. Bit ini menandakan sebuah Half 

Carry dalam beberapa operasi aritmatika. Bit ini berfungsi dalam 

aritmatik BCD. 
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4. BIT 4 (S) 

Merupakan Sign bit. Bit ini selalu merupakan sebuah eksklusif 

diantara Negative Flag (N) dan Two’s Complement  Overflow Flag(V).  

5. BIT 3 (V) 

Merupakan bit Two’s Complement Overflow Flag. Bit ini 

menyediakan fungsi – fungsi aritmatika dua komplemen. 

6. BIT 2 (N) 

Merupakan bit Negative Flag. Bit ini mengindikasikan sebuah hasil 

negatif di dalam sebuah fungsi logika atau aritmatika. 

7. BIT 1 (Z) 

Merupakan bit Zero Flag. Bit ini mengindikasikan sebuah hasil nol 

“0” dalam sebuah fungsi arimatika  atau logika. 

8. BIT 0 (C) 

Merupakan bit Carry Flag. Bit ini mengindikasikan sebuah sisa 

dalam sebuah fungsi aritmatika atau logika. 

 

D. Perangkat Lunak Code Vision AVR (CVAVR) 

      CodeVisionAVR pada dasarnya merupakan perangkat lunak pemrograman 

mikrocontroller keluarga AVR berbasis bahasa C. Ada tiga komponen penting 

yang telah diintegrasikan dalam perangkat lunak ini: Compiler C, IDE dan 

Program generator.  

      Berdasarkan spesifikasi yang dikeluarkan oleh perusahaan 

pengembangnya, Compiler C yang digunakan hampir mengimplementasikan 
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semua komponen standar yang ada pada bahasa C standar ANSI (seperti 

struktur program, jenis tipe data, jenis operator, dan library fungsi standar-

berikut penamaannya). Tetapi walaupun demikian, dibandingkan bahasa C 

untuk aplikasi komputer, compiler C untuk microcontroller ini memiliki 

sedikit perbedaan yang disesuaikan dengan arsitektur AVR tempat program C 

tersebut ditanamkan (embedded). 

      Khusus untuk library fungsi, disamping library standar (seperti fungsi-

fungsi matematik, manipulasi String, pengaksesan memori dan sebagainya), 

CodeVisionAVR juga menyediakan fungsi-fungsi tambahan yang sangat 

bermanfaat dalam pemrograman antarmuka AVR dengan perangkat luar yang 

umum digunakan dalam aplikasi kontrol. Beberapa fungsi library yang penting 

diantaranya adalah fungsi-fungsi untuk pengaksesan LCD, komunikasi I
2
C, IC 

RTC (Real time Clock), sensor suhu LM75, SPI (Serial Peripheral Interface) 

dan lain sebagainya. Untuk memudahkan pengembangan program aplikasi, 

CodeVisionAVR juga dilengkapi IDE yang sangat user friendly (lihat gambar 

3). Selain menu-menu pilihan yang umum dijumpai pada setiap perangkat 

lunak berbasis Windows, CodeVisionAVR ini telah mengintegrasikan 

perangkat lunak downloader (in system programmer) yang dapat digunakan 

untuk mentransfer kode mesin hasil kompilasi kedalam sistem memori 

mikrokontroller AVR yang sedang diprogram. 
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Gambar 4. IDE perangkat lunak CodeVisionAVR 

      CodeVisionAVR juga menyediakan sebuah tool yang dinamakan dengan Code 

Generator atau CodeWizardAVR (lihat gambar 1.2). Secara praktis, tool ini sangat 

bermanfaat membentuk sebuah kerangka program (template), dan juga memberi 

kemudahan bagi programmer dalam peng-inisialisasian register-register yang 

terdapat pada mikrokontroller AVR yang sedang diprogram. Dinamakan Code 

Generator, karena perangkat lunak CodeVision ini akan membangkitkan kode-

kode program secara otomatis setelah fase inisialisasi pada jendela 

CodeWizardAVR selesai dilakukan. Gambar 4 berikut memperlihatkan beberapa 

penggal baris kode program yang dibangkitkan secara otomatis oleh 

CodeWizardAVR. Secara teknis, penggunaan tool ini pada dasarnya hampir sama 

dengan application wizard pada bahasa-bahasa pemrograman Visual untuk 

komputer (seperti Visual C, Borland Delphi, dan sebagainya). 
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Gambar 5. Code Generator yang dapat digunakan untuk menginisialisasi register-

register pada mikrocontroller AVR. 

 

E. Bahasa C 

      Dikembangkan pertama kali oleh Dennis Ritchie dan Ken Thomson pada 

tahun 1972, Bahasa C merupakan salah satu bahasa pemrograman yang paling 

populer untuk pengembangan program-program aplikasi yang berjalan pada 

sistem mikroprocessor (komputer). Karena kepopulerannya, vendor-vendor 

perangkat lunak kemudian mengembangkan compiler C sehingga menjadi 

beberapa varian berikut: Turbo C, Borland C, Microsoft C, Power C, Zortech 

C dan lain sebagainya. Untuk menjaga portabilitas, compiler-compiler C 

tersebut menerapkan ANSI C (ANSI: American National Standards Institute) 

sebagai standar bakunya. Perbedaan antara compiler-compiler tersebut 

umumnya hanya terletak pada pengembangan fungsi-fungsi library serta 

fasilitas IDE (Integrated Development Environment)–nya saja. 
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      Dibandingkan dengan bahasa tingkat aras lain, bahasa C merupakan 

bahasa pemrograman yang sangat fleksibel dan tidak terlalu terikat dengan 

berbagai aturan yang sifatnya kaku. Satu-satunya hal yang membatasi 

penggunaan bahasa C dalam sebuah aplikasi adalah semata-mata kemampuan 

imaginasi programmer-nya saja. Sebagai ilustrasi, dalam program C kita dapat 

saja secara bebas menjumlahkan karakter huruf (misal ‘A’) dengan sebuah 

bilangan bulat (misal ‘2’), dimana hal yang sama tidak mungkin dapat 

dilakukan dengan menggunakan bahasa aras tinggi lainnya. Karena sifatnya 

ini, seringkali bahasa C dikatagorikan sebagai bahasa aras menengah (mid 

level language). 

      Dalam kaitannya dengan pemrograman mikrokontroler, bahasa C sekarang 

mulai menggeser bahasa yang lebih dulu digunakan untuk pemrograman 

mikrokontroler yaitu bahasa assembler. Penggunaan bahasa C akan sangat 

efisien terutama untuk program mikrokontroler yang berukuran relatif besar. 

Dibandingkan dengan bahasa assembler, penggunaan bahasa C dalam 

pemrograman memiliki beberapa kelebihan berikut: Mempercepat waktu 

pengembangan, bersifat modular dan terstruktur, sedangkan kelemahannya 

adalah kode program hasil kompilasi akan relative lebih besar (dan sebagai 

konsekuensinya hal ini terkadang akan mengurangi kecepatan eksekusi).  

      Khusus pada mikrokontroller AVR, untuk mereduksi konsekuensi 

negative diatas, Perusahaan Atmel merancang sedemikian sehingga arsitektur 

AVR ini efisien dalam mendekode serta mengeksekusi instruksi-instruksi 

yang umum dibangkitkan oleh compiler C (Dalam kenyataannya, 
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pengembangan arsitektur AVR ini tidak dilakukan sendiri oleh perusahaan 

ATmel tetapi ada kerja sama dengan salah satu vendor pemasok compiler C 

untuk mikrokontroler tersebut, yaitu IAR C). 

Tabel 2. Beberapa Compiler C untuk mikrocontroller AVR 

 

 

 

 

 

Struktur penulisan bahasa C secara umum terdiri atas empat blok, 

yaitu : 

a. Header. 

b. Deklarasi konstanta global atau variabel. 

c. Fungsi atau prosedur. 

d. Program utama. 

 

F. UPS (Uninterruptible Power Supply) 

      Uninterruptible Power Supply (disingkat UPS) adalah perangkat yang 

biasanya menggunakan baterai backup sebagai catuan daya alternatif, untuk 

dapat memberikan suplai daya yang tidak terganggu untuk perangkat 

elektronik yang terpasang. UPS merupakan sistem penyedia daya listrik yang 

sangat penting dan diperlukan sekaligus dijadikan sebagai benteng dari 

kegagalan daya serta kerusakan sistem dan hardware. 
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      UPS bekerja berdasar kepekaan tegangan. UPS akan menemukan 

penyimpangan jalur voltase (linevoltage) misalnya, kenaikan tajam, 

kerendahan, gelombang dan juga penyimpangan yang disebabkan oleh 

pemakaian dengan alat pembangkit tenaga listrik yang murah. Karena gagal, 

UPS akan berpindah ke operasi on-battery atau baterai hidup sebagai reaksi 

kepada penyimpangan untuk melindungi bebannya (load). Jika kualitas listrik 

kurang, UPS mungkin akan sering berubah ke operasi on-battery. Kalau beban 

bisa berfungsi dengan baik dalam kondisi tersebut, kapasitas dan umur baterai 

dapat bertahan lama melalui penurunan kepekaan UPS. Kegagalan listrik 

sesaat akibat terputusnya aliran listrik atau akibat sambaran petir dapat 

meningkatkan arus catu daya dan dapat mematikan supplay arus listrik direct 

current (DC) yang menuju system utama. 

(http://id.wikipedia.org/wiki/Uninterruptible_power_supply) 

 

G. Dimmer 

      Rangkaian dimmer lampu adalah berguna untuk mengurangi kecerahan 

dari pancaran sinar lampu. Rangkaian ini dapat digunakan juga sebagai 

pengatur lup terbuka dari panas solder ataupun heater (tentunya TRIAC harus 

disesuaikan dengan daya yang besar), tetapi rangkaian ini tidak dapat 

diterapkan untuk lampu TL.( http://en.wikipedia.org/wiki/Dimmer) 
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Gambar 6. Rangkaian dimmer. 

 

H. TRIAC Q4004LT 

      TRIAC, atau Triode for Alternating Current (Trioda untuk arus bolak-

balik) adalah sebuah komoromen elektronik yang kira-kira ekivalen dengan 

dua SCR yang disambungkan antiparalel dan kaki gerbangnya disambungkan 

bersama. Nama resmi untuk TRIAC adalah Bidirectional Triode Thyristor. Ini 

menunjukkan sakelar dwiarah yang dapat mengalirkan arus listrik ke kedua 

arah ketika dipicu (dihidupkan). Ini dapat disulut baik dengan tegangan positif 

ataupun negatif pada elektroda gerbang. Sekali disulut, komponen ini akan 

terus menghantar hingga arus yang mengalir lebih rendah dari arus 

genggamnya, misal pada akhir paruh siklus dari arus bolak-balik. Hal tersebut 

membuat TRIAC sangat cocok untuk mengendalikan kalang AC, 

memungkinkan pengendalian arus yang sangat tinggi dengan arus kendali 

yang sangat rendah. Sebagai tambahan, memberikan pulsa sulut pada titik 

tertentu dalam siklus AC memungkinkan pengendalian persentase arus yang 

mengalir melalui TRIAC (pengendalian fasa). 
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      Low-Current TRIAC dapat mengontak hingga kuat arus 1 ampere dan 

mempunyai maksimal tegangan sampai beberapa ratus volt. Medium-Current 

TRIAC dapat mengontak sampai kuat arus 40 ampere dan mempunyai 

maksimal tegangan hingga 1.000 volt.(http://id.wikipedia.org/wiki/TRIAC) 

 

 

 

 

Gambar 7. Bentuk fisik TRIAC Q4004LT dan symbol 

 

I. Sensor Suhu (IC LM35) 

      Suhu menyatakan panas atau dinginya sesuatu, semakin panas suatu benda 

maka semakin tinggi suhunya. Sensor suhu adalah suatu tranduser yang 

digunakan untuk mengkonversi besaran suhu menjadi besaran listrik. Sensor 

suhu yang biasa digunakan adalah IC LM35 yang dikemas dengan sangat 

kompak. LM35 tidak memerlukan kalibrasi eksternal ataupun timing khusus, 

dengan range pengukuran antara 0 - 100 C, sensor ini mempunyai 

karakteristik yang linier serta sensitifitas sebesar 10mV/ C (Widodo, Dkk. 

2005:119) 

      LM35 adalah salah satu sensor yang berfungsi untuk mengetahui suhu 

suatu kondisi ruangan maupun lingkungan sekitar. LM35 bekerja sebagai 

termometer digital.  
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      Aplikasi IC LM35 sangat mudah karena output yang linier dan impedensi 

keluaran yang rendah. Suhu untuk untuk penetasan telur itik berkisaran antara 

38,6 C – 39,9 C.(http://telinks.wordpress.com/2010/12/16/modul-sensor-suhu-

lm35-untuk-mikrokontroler-avr/) 

 

 

 

Gambar 8. Bentuk fisik LM35  

 

J. Driver Motor DC 

       IC L298 adalah jenis IC driver motor yang dapat mengendalikan arah 

putaran dan kecepatan motor DC ataupun motor stepper. Mampu 

mengeluarkan output tegangan untuk motor DC dan motor stepper sebesar 50 

volt. IC L298 terdiri dari transistor-transistor logik (TTL) dengan gerbang 

NAND yang memudahkan dalam menentukkan arah putaran suatu motor DC 

dan motor stepper. 

 

 

 

 

Gambar 9. Bentuk dari Driver Motor 
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K. Relay 

      Relay adalah saklar elektronik yang dapat membuka atau menutup 

rangkaian dengan menggunakan kontrol dari rangkaian elektronik lain. Sebuah 

relay tersusun atas kumparan, pegas, saklar (terhubung pada pegas) dan 2 

kontak elektronik (normally close dan normally open). 

a. Normally close (NC) : saklar terhubung dengan kontak ini saat relay 

tidak aktif atau dapat dikatakan saklar dalam kondisi terbuka. 

b. Normally open (NO) : saklar terhubung dengan kontak ini saat relay 

aktif atau dapat dikatakan saklar dalam kondisi tertutup. 

      Berdasarkan pada prinsip dasar cara kerjanya, relay dapat bekerja karena 

adanya medan magnet yang digunakan untuk menggerakkan saklar. Saat 

kumparan diberikan tegangan sebesar tegangan kerja relay maka akan timbul 

medan magnet pada kumparan karena adanya arus yang mengalir pada lilitan 

kawat. Kumparan yang bersifat sebagai elektromagnet ini kemudian akan 

menarik saklar dari kontak NC ke kontak NO. Jika tegangan pada kumparan 

dimatikan maka medan magnet pada kumparan akan hilang sehingga pegas 

akan menarik saklar ke kontak NC.  

      Relay yang digunakan pada rangkaian ini memiliki spesifikasi  SRU 12 

VDC-SL-C. Jumlah pin pada relay ada 5 dan bertegangan kerja 12 VDC. 

Kemampuan arus yang dapat dilewatkan kontaktor adalah  10A pada tegangan 

250VAC, 15A pada tegangan 120VAC, dan 10A pada tegangan 30VDC. 
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Gambar 10. Bentuk fisik relay SRU-12VDC-SL-C 

 

L. Resistor 

      Resistor adalah komponen dasar elektronika yang digunakan untuk 

membatasi jumlah arus yang mengalir dalam satu rangkaian. Sesuai dengan 

namanya resistor bersifat resistif dan umumnya  terbuat dari bahan karbon.   

Dari hukum Ohm diketahui, resistansi berbanding terbalik dengan jumlah arus 

yang mengalir melaluinya. Satuan resistansi dari suatu resistor disebut Ohm 

atau dilambangkan dengan simbol  Ω (Omega).  

      Tipe resistor yang umum adalah berbentuk tabung dengan dua kaki 

tembaga di kiri dan kanan. Pada badannya terdapat lingkaran membentuk 

gelang kode warna untuk memudahkan pemakai mengenali besar resistansi 

tanpa mengukur besarnya dengan Ohmmeter. Kode warna tersebut adalah 

standar manufaktur yang dikeluarkan oleh EIA (Electronic Industries 

Association) seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut. Waktu penulis 

masuk pendaftaran kuliah elektronika, ada satu test yang harus dipenuhi yaitu 

diharuskan tidak buta warna. Belakangan baru diketahui bahwa mahasiswa 

elektronika wajib untuk bisa membaca warna gelang resistor (barangkali). 
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            Gambar 11. Bentuk fisik dan lambang resistor 

 

M. IC Regulator 

Untuk menstabilkan tegangan DC (+) dan tegangan DC (-) dari catu 

daya utama sebelum mensupplay rangkaian maka perlu digunakan regulator 

dengan memasang IC regulator tipe 78xx dan 79xx agar tegangan outputnya 

sesuai dengan kebutuhan rangkaian.  

 

 

 

 

 

Gambar 12. Jenis IC regulator 

Berikut ini adalah tabel  contoh jenis – jenis IC Regulator beserta 

output keluarannya. 
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Tabel  3. Tipe IC Regulator 

No Tipe Output Tipe Output 

1 L7805C 5V L7905C -5V 

2 L7852C 5.2V L7952C -5.2V 

3 L7806C 6V L7906C -6V 

4 L7808C 8V L7908C -8V 

5 L7809C 9V L7909C -9V 

6 L7812C 12V L7912C -12V 

7 L7815C 15V L7915C -15V 

8 L7818C 18V L7918C -18V 

9 L7820C 20V L7920C -20V 

10 L7822C 22V L7922C -22V 

11 L7824C 24V L7924C -24V 

 

N.  Transisor Sebagai Switch (Transistor BD 139) 

      Transistor adalah alat semikonduktor yang dipakai sebagai penguat, 

sebagai sirkuit pemutus dan penyambung (switching), stabilisasi tegangan, 

modulasi sinyal atau sebagai fungsi lainnya. Pada umumnya, transistor 

memiliki 3 terminal, yaitu Basis (B), Emitor (E) dan Kolektor (C). Dalam 

proyek akhir ini transistor difungsikan sebagai saklar. Transistor yang 

digunakan adalah transistor tipe BD139, transistor ini bertipe 

NPN.(http://belajar-elektronika.com/rangkaian-elektronika-aplikatif/transistor-

sebagai-saklar/) 
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Gambar 13. Transistor BD 139 dan lambang 

 

 

 

 

 

 

Gambar 14. Rangkaian transistor dalam kondisi cut off 

 

 

 

 

 

 

Gambar 15. Rangkaian dalam kondisi jenuh atau saturasi 

 Kondisi jenuh atau saturasi 

VCE = VCC – IC . RC 

Karena kondisi jenuh VCE = 0V (keadaan ideal) 

Maka  IC  =  VCC / RC 
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Persamaan menentukan tahanan basis (RB) untuk memperoleh 

arus basis (Ib) pada keadaan jenuh adalah : 

 RB=(VB – VBE) / IB jenuh 

Sehingga besar arus basis IB jenuh adalah : 

IB Jenuh  >  IC / β 

 Kondisi Mati atau Cut Off 

VCE  = VCC – IC . RC 

Karena kondisi mati Ic = 0 (kondisi Ideal) maka: 

VCE  = VCC – 0 . RC 

VCE  = VCC 

Besar arus basis Ib adalah 

IB   =  IC / β 

IB   =  0/β  = 0 

Dimana : 

IB =  Arus Basis (Ampere). 

IC =  Arus Colektor (Ampere). 

β  =  Penguatan transistor. 

VCC  = Tegangan sumber  (Volt). 

VBE =  Tegangan antara basis dan emitor (Volt). 

VCE = Tegangan antara colector dan emitor (Volt). 

VB =  Tegangan yang dimasukkan ke basis (Volt). 

RB =  Hambatan pada basis (Ohm). 

RC =  Hambatan pada colector (Ohm). 



37 
 

 
 

O. Liquid Crystal Display (LCD LMB162A) 

      LCD LMB162A   adalah   modul   LCD   (liquid   crystal   display)   

matrix   dengan konfigurasi 16 karakter dan 2 baris dengan setiap 

karakternya. 

 

 

 

 

 

Gambar 16. LCD LMB162. 

Tabel 4. Karakteristik LCD LMB162 

 

 

 

 

      Untuk keperluan antar muka suatu komponen elektronika dengan 

mikrokontroler, perlu diketahui fungsi dari setiap kaki yang ada pada 

komponen tersebut. (http://www.seekdatasheet.com/Datasheet-1136300-

LMB162A.html) 

1. Kaki 1 (VCC) : Kaki ini berhubungan dengan tegangan +5 Volt yang   

merupakan tegangan untuk sumber daya. 

2. Kaki 2 (GND) : Kaki ini berhubungan dengan tegangan 0 volt 

(Ground). 
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3. Kaki 3 (VEE/VLCD) : Tegangan pengatur kontras LCD, kaki ini 

terhubung pada cermet.  Kontras  mencapai  nilai  maksimum  pada  

saat  kondisi  kaki  ini  pada tegangan 0 volt. 

4. Kaki 4 (RS) : Register  Select, kaki  pemilih  register  yang  akan  

diakses.  Untuk akses ke Register Data,  logika dari kaki ini adalah 1 

dan untuk akses ke Register Perintah, logika dari kaki ini adalah 0. 

5. Kaki 5 (R/W) : Logika 1 pada kaki ini menunjukan bahwa modul 

LCD sedang pada mode pembacaan dan logika 0 menunjukan bahwa 

modul LCD sedang pada mode penulisan. Untuk aplikasi yang tidak 

memerlukan pembacaan data pada modul LCD, kaki ini dapat 

dihubungkan langsung ke Ground. 

6. Kaki 6 (E) : Enable Clock LCD, kaki mengaktifkan clock LCD. 

Logika 1 pada kaki ini diberikan pada saat penulisan atau pembacaan 

data. 

7. Kaki 7 – 14 (D0 – D7)  : Data bus, kedelapan kaki LCD ini adalah 

bagian di mana aliran data sebanyak 4 bit ataupun 8 bit mengalir saat 

proses penulisan maupun pembacaan data. 

8. Kaki 15 (Anoda) :Berfungsi untuk tegangan positif dari backlight 

LCD sekitar 4,5 volt (hanya terdapat untuk LCD yang memiliki 

backlight) 

9. Kaki 16 (Katoda) : Tegangan negatif back light LCD sebesar 0 volt 

(hanya terdapat pada LCD yang memiliki backlight). 
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P. Motor DC 

      Motor  DC  merupakan peralatan  elektromekanik  dasar  yang  berfungsi  

untuk  mengubah tenaga  listrik  menjadi  tenaga  mekanik.  Secara  umum,  

kecepatan putaran  poros  motor  DC  akan  meningkat  seiring  dengan 

meningkatnya  tegangan  yang  diberikan.  Dengan  demikian,  putaran motor 

DC akan berbalik arah jika polaritas tegangan yang diberikan juga dirubah.    

 

 

 

 

Gambar 17. Bentuk fisik motor DC 

Tabel 5. Karakteristik motor DC 

 

       

 

 

       

      Motor DC  tidak  dapat  dikendalikan  langsung  oleh mikrokontroler,  

karena  kebutuhan  arus  yang  besar  sedangkan keluaran  arus  dari  

mikrokontroler  sangat  kecil.  Motor  driver merupakan  alternatif  yang  

dapat  digunakan  untuk  menggerakkan motor DC. 
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Q. Crystal 

      Crystal oscilator adalah sebuah komponen yang digunakan untuk 

pembangkit clock eksternal dalam sistem ATmega 16 dalam pembuatan alat 

ini. Crystal berisi sebuah resonator (sering disebut Quartz). Sebuah Crystal 

memiliki parameter tersendiri yakni frekuensi resonansi dan dalam proyek 

akhir ini crystal yang digunakan mempunyai frekuensi resonansi sebesar 

sebesar 12 MHz.  besar frekuensi yang dihasilkan biasanya telah dibuat dan 

ditetapkan oleh vendor produsennya. Berikut adalah gambar bentuk fisik dan 

symbol dari crystal oscillator. 

 

 

 

 

Gambar 18. Bentuk fisik dan sumbol crystal 

 

R. AKI ( ACCU ) 

      Aki atau Storage Battery adalah sebuah sel atau elemen sekunder dan 

merupakan sumber arus listrik searah yang dapat mengubah energy kimia 

menjadi energy listrik. Aki termasuk elemen elektrokimia yang dapat 

mempengaruhi zat pereaksinya, sehingga disebut elemen sekunder. Kutub 

positif aki menggunakan lempeng oksida dan kutub negatifnya menggunakan 

lempeng timbale sedangkan larutan elektrolitnya adalah larutan asam sulfat.  

Ketika aki dipakai, terjadi reaksi kimia yang mengakibatkan endapat pada 
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anode (reduksi) dan katode (oksidasi). Akibatnya, dalam waktu tertentu antara 

anode dan katode tidak ada beda potensial, artinya aki menjadi kosong.  

Supaya aki dapat dipakai lagi, harus diisi dengan cara mengalirkan arus listrik 

ke arah yang berlawanan dengan arus listrik yang dikeluarkan aki itu. Ketika 

aki diisi akan terjadi pengumpulan muatan listrik.  

Pengumpulan jumlah muatan listrik dinyatakan dalam ampere jam disebut 

tenaga aki. Pada kenyataannya, pemakaian aki tidak dapat mengeluarkan 

seluruh energi yang tersimpan aki itu. Oleh karenanya, aki mempunyai 

rendemen atau efisiensi. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 19. Aki 6 Volt DC 4.5 Ah 

 

S. PCB (Printed Circuit Board) 

      Adalah papan berlapis tembaga yang digunakan untuk membuat jalur 

rangkaian elaktronik. PCB ada beberapa jenis yaitu tergolong dari bahan yang 

digunakan untuk membuat PCB. PCB yang digunakan pada umumnya adalah 

yang terbuat dari bahan pertinak. PCB dengan jenis bahan pertinak ini rata – 
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rata memiliki ketebalan tembaga 0,035 mm- 0,06 mm. Sedangkan PCB 

dengan  jenis lain yaitu terbuat dari bahan fiber dengan ketebalan tembaga 

lebih  dari 0,06 mm. Ketebalan tembaga ini mempengaruhi kualitas jalur 

rangkaian dan proses pelarutan PCB.  

 
Gambar 20. PCB dengan jenis bahan pertinak. 

 
Gambar 21. PCB dengan jenis bahan fiber. 

 

T. Lampu Pijar 

      Lampu pijar adalah sumber cahaya buatan yang dihasilkan melalui 

penyaluran arus listrik melalui filamen yang kemudian memanas dan 

menghasilkan cahaya. Kaca yang menyelubungi filamen panas tersebut 

menghalangi udara untuk berhubungan dengannya sehingga filamen tidak 

akan langsung rusak akibat teroksidasi. 



43 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 22. Lampu pijar 

 Digunakannya lampu pijar disini karena penulis mengganggap pancaran 

cahaya lampu pijar lebih merata dari pada menggunakan heater / pemanas, 

serta bila dihitung secara ekonomis lampu pijar lebih mudah di dapat dan 

murah harganya dari pada heater / pemanas. 

 

 


