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BAB II 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Penelitian Sebelumnya 

Penelitian oleh Adi Candra (2020) membuat prototype sistem kontrol air 

sawah otomatis dengan parameter level air di desa Bontoraja Kabupaten 

Bulukumba. Mikrokontroler yang digunakan yaitu ATMega328 dan motor AC 

sebagai pemutar pintu air. Sistem mampu mendeteksi level ketinggian air dan 

mengontrol sistem irigasi dengan baik. Sistem ini juga menggunakan algoritma 

greedy untuk mendeteksi titik terdekat pada pengujian level air [4]. Penelitian oleh 

Sintia, Wulantika, dkk (2018) mengimplementasikan sebuah sistem monitoring 

yang mendeteksi kelembaban tanah dan suhu udara pada tanaman. Informasi 

tersebut kemudian diteruskan oleh sistem ke pengguna melalui sms. Sistem ini 

dibangun dengan menggunakan mikrokontroler Arduino uno dan memanfaatkan 

GSM SIM900A [5]. 

Penelitian oleh Pamuji Setiawan, dkk (2018) membuat Sistem Irigasi Sawah 

Otomatis Menggunakan Arduino Berbasis Artificial Intelligence. Mikrokontroler 

yang digunakan adalah jenis ATMega328 dengan menggunakan beberapa sensor 

seperti sensor suhu, air, ultrasonik, dan kecepatan air. Sistem yang dibuat dapat 

melakukan pengairan secara otomatis dan dapat mengirimkan informasi dari sensor 

ke petani melalui sms gateway dalam bentuk notifikasi [7]. 

Penelitian oleh Gusrio Tendra (2020) Sistem Penyiraman pestisida otomatis 

menggunakan arduino uno dan GSM shield SIM800L. Sistem yang dibuat dapat 

melakukan irigasi secara otomatis sesuai setting waktu yang diatur pada sistem. 

Informasi atau monitoring kepada pengguna disampaikan melalui pesan sms [8]. 

Penelitian oleh Narendra, dkk (2020) menerapkan teknologi internet of things 

dengan membuat perancangan sistem irigasi untuk tanaman cabai menggunakan 

mikrokontroler Nodemcu. Sistem dapat melakukan pengairan secara otomatis 

dengan parameter kelembaban tanah yang terdeteksi. Pengguna juga dapat 

memberikan instruksi atau perintah melalui smartphone yang terhubung jaringan 

internet dengan Nodemcu [9].  
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Penelitian oleh Dendy Ramdani, dkk (2020) mengenai rancang bangun sistem 

otomatisasi suhu dan monitoring Ph air Aquascape berbasis IOT. Sistem 

otomatisasi ini menggunakan mikrokontroler nodemcu esp8266 sebagai kontrol 

suhu dan monitoring yang dapat dilakukan melalui telegram bot. Hasil penelitian 

membuktikan bahwa sistem mampu bekerja sesuai fungsinya. Presentasi error pada 

pengujian suhu sebesar 2,105% dan pada pengujian ph sebesar 0,216% [10]. 

Penelitian oleh Afrizal Fitriandi, dkk (2016) membuat rancang bangun alat 

monitoring arus dan tegangan berbasis mikrokontroler dengan sms gateway. Sistem 

yang dibangun dapat mendeteksi arus dan tegangan kemudian disajikan dalam data 

logger dari mikrokontroler. Monitoring melalui SMS yang dikirim setiap 5 menit 

dan penyimpanan data oleh logger dilakukan setiap 1 menit secara realtime [11]. 

Penelitian oleh Anip Febriko (2017) membuat sistem kontrol peternakan ikan 

dengan menggunakan mikrokontroler berbasis android. Sistem ini menggunakan 

Arduino uno sebagai mikrokontroler dan modul Bluetooth sebagai penghubung 

antara Arduino uno dan smartphone. Hasil penelitian ini sistem berfungsi dengan 

baik dan data yang dikirim melalui bluetooth dapat terkirim pada jangkauan jarak 

30 meter jika tanpa hambatan, dan 24 meter jika terdapat hambatan. Sistem dapat 

bekerja untuk mengontrol pakan ikan dan pemberian air [12]. 

Penelitian oleh Husdi (2018) membuat monitoring kelembaban tanah pertanian 

menggunakan soil moisture sensor fc-28 dan Arduino uno. Hasil penelitian 

diperoleh nilai range untuk tanah kondisi basah yaitu 150-339, kondisi lembab 

range 340-475, dan kondisi kering memiliki range 476-1023. Data hasil monitoring 

kelembaban ini kemudian dideteksi oleh sistem sehingga tampil pada layer LCD 

dan dapat diteruskan ke komputer dalam tampilan website [13].
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Tabel 2.1 Perbandingan Hasil Kajian Pustaka 

No Judul Uraian singkat Komponen Perbedaan 

1 Prototype Sistem Kontrol Air 

Sawah Otomatis Berdasarkan 

Level Air Berbasis 

Mikrokontroler Atmega8535 

Pada Desa Bontoraja Kabupaten 

Bulukumba. Adi Candra (2020) 

Hasil penelitian ini mendeteksi level 

air pada sawah dengan kategori 

rendah (< 1cm), sedang (10cm), dan 

tinggi (15 cm). Sistem ini mengontrol 

pompa air dengan alur pengisian dan 

penghisapan air sawah secara 

otomatis 

Menggunakan mikrokontroler 

ATmega8535 dengan sensor level air 

magnetik 

Perbedaan dengan penelitian sistem irigasi oleh 

peneliti: 

a. Sensor yang digunakan adalah ketinggian level air. 

Sedangkan peneliti menggunakan sensor suhu, 

kelembaban, dan sensor ultrasonik. 

b. Menggunakana mikrokontroler ATmega8535. 

Sedangkan peneliti menggunakan Arduino Uno 

2 Rancang Bangun Sistem 

Monitoring Kelembaban Tanah 

Dan Suhu Udara Berbasis GSM 

SIM900A dan Arduino. 

Wulantika Sintia, Dedy Hamdani, 

Eko risdianto (2018) 

Sistem monitoring dan penyiraman 

air yang dibuat dapat mendeteksi 

kelembaban tanah, dan suhu udara 

sebagai parameter sistem untuk 

tanaman sawi. Informasi disampaikan 

kepada pengguna melalui sms. 

Menggunakan mikrokontroler Arduino 

Uno, dan GSM SIM900A, serta sensor 

DHT11 

Perbedaan dengan penelitian sistem irigasi oleh 

peneliti: 

a. Objek penelitian dilakukan pada tanaman sawi. 

Sedsngkan pada peneliti yaitu tanaman padi  

b. Sistem menggunakan sensor kelembaban dan 

sensor suhu DHT11. Sedangkan penulis 

menggunakan sensor suhu,kelembaban, dan 

ultrasonik. 

b. Menggunakan Modul GSM SIM900A untuk 

mengirim SMS. Sedangkan peneliti menggunakan 

Nodemcu untuk mengirim data ke Blynk Cloud 

3 Purwarupa Sistem Pengairan 

Sawah Otomatis Dengan Arduino 

Berbasis Artificial Intelligence. 

Pamuji S, Elisabet Y.A (2018) 

Membangun sistem penyiraman 

tanaman otomatis dengan mendeteksi 

kondisi kelembaban tanah, dan 

mengontrol 

keran air dari pipa penyimpanan. 

Menggunakan mikrokontroler 

ATMega328, dengan driver relay dan 

velve solenoid sebagai pengatur kran air, 

sensor kelembaban tanah 

Perbedaan dengan penelitian sistem irigasi oleh 

peneliti: 

a. Sistem yang dibuat mendeteksi kelembaban tanah. 

Sedangkan sistem peneliti mendeteksi kelembaban, 

suhu, dan ketinggian air 

 

4 Sistem Penyiraman Pestisida 

Otomatis Menggunakan Arduino 

Uno Dan GSM Shield SIM 800L. 

Gusrio Tendra (2018) 

Sistem yang dibuat adalah 

penyiraman pestisida secara otomatis 

sesuai waktu yang sudah disetting 

pada sistem informasi penyiraman 

juga tersampaikan kepada pengguna 

dalam bentuk SMS 

Menggunakan Arduino UNO R3, RTC, 

GSM SIM800L  

Perbedaan dengan penelitian sistem irigasi oleh 

peneliti: 

a. Objek yang diteliti adalah penyiraman pestisida. 

Sedangkan pada peneliti yaitu penyiraman air 

b. Sistem membaca RTC untuk jadwal penyiraman, 

namun tidak menggunakan sensor untuk mendeteksi 

kondisi lahan. Sedangkan pada peneliti menggunakan 

RTC untuk menampilkan waktu dan mendeteksi 

kondisi lahan menggunakan sensor suhu, 

kelembaban, dan ultrasonik. 
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No Judul Uraian singkat Komponen Perbedaan 

5 Perancangan IoT (internet of 

things) Pada Sistem Irigasi 

Tanaman Cabai Adimas Ketut 

Nalendra, M. Mujiono (2020) 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

sistem atau rancangan kontrol 

pengairan tanaman cabai berjalan 

dengan baik. Namun penelitian ini 

berfokus pada rangkaian yang 

dibangun sehingga tidak melakukan 

implementasi  

Menggunakan nodeMCU, dan sensor 

kelembaban tanah 

Perbedaan dengan penelitian sistem irigasi oleh 

peneliti: 

a. Mikrokontroler menggunakan NodeMCU. 

Sedangkan peneliti menggunakan Nodemcu dan 

Arduino Uno 

b. Menguji sistem kontrol atau fungsionalitas dari 

sistem yang dibangun. Sedangkan peneliti menguji 

fungsionalitas dan pembacaan sensor ultrasonik 

6 Rancang Bangun Sistem 

Otomatisasi Suhu dan Monitoring 

pH Air Aquaspace Berbasis Iot 

(internet of thing) Menggunakan 

Nodemcu Esp8266 Pada Aplikasi 

Telegram. Dendy R, Fahrudin 

M.W, 

Yoso Adi S (2020) 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

sistem mampu bekerja dengan baik. 

Lampu menyala jika suhu <26, kipas 

menyala jika mendeteksi suhu >28, 

serta mendeteksi nilai ph. Serta 

lampu menyala selama 8 jam perhari  

Menggunakan mikrokontroler nodemcu 

esp8266, sensor suhu DS18B20, dan 

sensor pH 

Perbedaan dengan penelitian sistem irigasi oleh 

peneliti: 

a. Objek penelitian adalah air aquaspace. Sedangkan 

peneliti adalah pengairan padi 

b. Monitoring dilakukan menggunakan bot telegram, 

sedangkan peneliti menggunakan platform IoT 

Blynk. 

c. Pengujian dilakukan pada setiap sensor yang 

digunakan 

7 Rancang Bangun Alat Monitoring 

Arus Dan Tegangan Berbasis 

Mikrokontroler Dengan SMS 

Gateway. Afrizal, Endah, Herri 

Gusmedi (2016) 

Hasil sistem yang dibangun dapat 

mendeteksi nilai arus dan tegangan, 

kemudian disajikan dalam data logger 

dan tampil pada LCD. Monitoring 

sistem dilakukan melalui sms. 

Menggunakan mikrokontroler Arduino 

uno, modul GSM shield, sensor tegangan, 

dan sensor arus 

Perbedaan dengan penelitian sistem irigasi oleh 

peneliti: 

a. Objek penelitian adalah monitoring arus dan 

tegangan 

b. Parameter yang digunakan yaitu sensor tegangan 

dan arus 

c. Data sensor tampil pada data logger 

8 Sistem Kontrol Peternakan Ikan 

Dengan Menggunakan 

Mikrokontroler Berbasis 

Android. Anip Febritiko (2017) 

Sistem yang dibangun dapat 

mengontrol suplai air dan pemberian 

makan ikan  

dengan memanfaatkan Bluetooth 

pada smartphone. 

Menggunakan mikrokontroler Arduino 

uno, modul Bluetooth dan relay 

Perbedaan dengan penelitian sistem irigasi oleh 

peneliti: 

a. Objek penelitian adalah pemberian pakan ikan dan 

suplay air. Sedangkan peneliti untuk pengairan sawah 

b. Menggunakan modul Bluetooth untuk komunikasi 

data ke Arduino. Sedangkan penulis menggunakan 

Nodemcu untuk komunikasi data ke Blynk 

c. Pengujian dilakukan dengan menguji jangkauan 

koneksi Bluetooth 
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No Judul Uraian singkat Komponen Perbedaan 

9 Monitoring Kelembaban Tanah 

Pertanian Menggunakan Soil 

Moisture Sensor Fc-28 Dan 

Arduino Uno. Husdi (2018) 

Sistem yang dibuat dapat mendeteksi 

kelembaban tanah dengan nilai yang 

diperoleh pada interval range. Sistem 

mengirimkan informasi hasil sensor 

melalui website. 

Menggunakan mikrokontroler Arduino 

uno dan sensor kelembaban, serta 

Ethernet Shield Arduino 

Perbedaan dengan penelitian sistem irigasi oleh 

peneliti: 

a. Ethernet Shield Arduino untuk komunikasi data ke 

website. Sedangkan peneliti menggunakan nodemcu 

untuk komunikasi data ke Blynk cloud 

b. Mendeteksi hasil pembacaan sensor kelembaban. 

Sedangkan peneliti menampilkan hasil pembacaan 

sensor suhu, kelembaban, dan ultrasonik  

 

 

Berdasarkan kajian pustaka, peneliti mempertimbangkan untuk menggunakan mikrokontroler Arduino uno dengan chip 

ATmega328. Arduino uno yang bersifat open source, menyediakan Arduino IDE, dan penggunaan USB untuk komunikasi serial dan 

loader program dirasa cocok untuk komponen perancangan sistem irigasi yang dilakukan. Penggunaan Nodemcu pada penelitian juga 

memudahkan komunikasi antara Arduino dan Nodemcu, agar menyampaikan informasi kepada pengguna melalui Blynk cloud, 

sehingga pengguna akan lebih update dengan informasi yang diteruskan dari mikrokontroler. 

Penelitian ini lebih fokus pada sistem irigasi tanaman padi, karena lingkungan sekitar penulis yang umumnya bertani padi. Proses 

pengolahan padi harus dilakukan secara efektif dengan memperhatikan beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhannya. 

Pengelolaan pengairan dengan lebih efektif menggunakan teknologi pertanian dapat memperbesar peluang meningkatnya hasil 

produksi padi di kemudian hari. Peneliti menggunakan kontrol kelembaban tanah dan ketinggian air, serta memberikan informasi nilai 

sensor suhu dalam pembuatan rancangan sistem irigasi. Monitoring sistem atau penyampaian data pada petani melalui blynk cloud 

sehingga dapat di akses dengan mudah menggunakan ponsel atau komputer.
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2.2. Dasar Teori 

2.2.1. Pertanian 

Pertanian merupakan jenis usaha yang bertumpu pada pengolahan 

tanah dan tanaman yang ditanam berupa tanaman pangan (Sri Sulestari). 

Pertanian memanfaatkan suatu bidang tanah dan mengolahnya dengan 

berbagai jenis tanaman, yang dapat dipanen dikemudian hari. Hasil produksi 

pertanian berbeda-beda tergantung dengan teknik atau cara-cara 

pengelolaan lahan yang dijalankan selama proses pertanian. Ada beberapa 

jenis pertanian dilihat dari penggunaan teknologi: 

1. Pertanian tradisional. Sistem pertanian yang pengelolaannya murni 

dengan tenaga manusia, belum ada pemanfaatan teknologi pertanian 

yang dilakukan. Pertanian ini sangat bergantung terhadap kondisi alam 

seperti cuaca dan iklim [14].  

2. Pertanian konvensional. petani sudah mulai menggunakan bahan-bahan 

kimia seperti: pestisida, herbisida, insektisida, dan pupuk kimia. 

Namun, penggunaanya masih belum optimal karena petani memberikan 

bahan kimia dalam jumlah banyak sehingga berpotensi menyebabkan 

kelebihan bahan kimia [15].  

3. Pertanian modern, sistem pertanian modern menggunakan teknik 

pengolahan lahan dengan memanfaatkan ilmu dan perkembangan 

teknologi. Pertanian ini sudah menggunakan berbagai mesin, maupun 

sistem informasi dengan skala yang beragam. Sehingga tenaga kerja 

manusia sudah mulai berkurang pada pertanian ini [16].  

4. Pertanian millennial, sistem pertanian yang para petaninya berusia 

antara 19-39 tahun dan memahami peran teknologi ICT. Petani ini 

menggunakan peran big data pada proses pertaniannya, sehingga 

sebagian besar proses pengelolaan pertanian dilakukan secara 

sistematis oleh mesin 
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2.2.2. Irigasi 

Menurut Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air (2009), 

irigasi merupakan usaha penyediaan, pengaturan dan pembuatan bangunan 

air untuk menunjang usaha pertanian, termasuk didalamnya tanaman 

pangan, hortikultura, dan peternakan. Sehingga irigasi sawah adalah usaha 

pengairan yang dilakukan di area sawah untuk menjamin ketersediaan air, 

dan menunjang pertanian yang dilakukan di sekitar area persawahan. Selain 

sebagai penyedia kebutuhan air, irigasi juga berfungsi untuk membasahi 

tanah, merabuk tanah karena kandungan mineral yang banyak, mengatur 

suhu pada tanah, membersihkan tanah, dan memperbesar ketersediaan 

pasokan air [17]. 

 

Gambar 2.1 Irigasi Sawah 

2.2.3. Tanaman Padi 

Padi termasuk kedalam genus Oryza yang tergolong kedalam 

rumpun Oryzae dalam familia Gramineae (rumput-rumputan), tersebar 

sekitar 20 spesies di dunia seperti di daerah tropis basah Afrika, Asia 

Selatan, dan Asia Tenggara, Cina Selatan, Amerika Selatan dan Tengah dan 

Australia. Tanaman pertanian ini berasal dari dua benua yaitu Asia dan 

Afrika Barat tropis dan subtropis. Bukti sejarah menunjukkan bahwa 

penanaman padi di Zhejiang (Cina) dimulai pada 3.000 tahun SM. Fosil 

butir padi dan gabah ditemukan di Hastinapur Uttar Pradesh India sekitar 

100-800 SM [7]. 

Padi adalah jenis tanaman semusim yang memiliki tiga fase 

pertumbuhan. Fase pertumbuhan padi terdiri dari pertumbuhan vegetatif (0-
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60 hari) yaitu dari tahap perkecambahan benih sampai muncul bibit, tahap 

bibit dan tahap pembentukan anakan. Tahap pertumbuhan fase generatif 

(60-90 hari) terdiri dari tahap pemanjangan batang, tahap inisiasi malai, 

perkembangan malai, dan tahap pembungaan. Fase pemasakan (90-120 

hari) tahap pematangan hingga panen. 

 

Gambar 2.2 Padi di Sawah 

2.2.4. NodeMCU 

NodeMcu Esp8266 merupakan firmware interaktif berbasis LUA 

memiliki 4MB flash, 11 pin GPIO dimana 10 diantaranya dapat digunakan 

untuk PWM, 1 pin ADC, 2 pasang UART, WiFi 2,4GHz serta mendukung 

WPA/ WPA2, diprogram dengan Bahasa C dan support terhadap Arduino 

IDE. NodeMCU ini berfungsi sebagai mikrokontroler yang menjadi pusat 

kontrol dalam teknologi internet of things dan juga berfungsi sebagai tempat 

untuk mengupload program yang sudah dibuat [9].  

 

Gambar 2.3 NodeMCU 
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2.2.5. Arduino Uno 

Arduino uno merupakan papan elektronik yang menggunakan 

mikrokontroler chip ATmega328. Merk ATmega diproduksi oleh Atmel 

corporation. Arduino uno mempunyai 14 pin input/output (6 pin dapat 

digunakan sebagai output PWM), 6 analog input, crystal oscillator 16 MHz, 

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

menunjang kerja mikrokontroler, dan mudah dikoneksikan dengan 

komputer menggunakan kabel USB [12]. 

 

Gambar 2.4 Arduino Uno 

2.2.6. Arduino IDE 

Arduino IDE (Integrated Development Environment) adalah 

software untuk menulis program yang akan di inputkan ke mikrokontroler. 

Arduino IDE terdiri dari beberapa fungsi seperti Editor program 

(melakukan penulisan program), Compiler (melakukan proses compiler 

program setelah program dibuat), dan Uploader (melakukan proses upload 

program yang sudah di compile ke mikrokontroler) [10]. 

2.2.7. Sensor Kelembaban 

Soil moisture sensor merupakan sensor kelembaban yang dapat 

mendeteksi kelembaban didalam tanah. Penelitian ini menggunakan fc-28 

soil moisture sensor yang sudah dilengkapi dengan potensiometer dan 

komparator LM393, sehingga deteksi kelembaban lebih akurat. Sensor 

tetapi penggunaanya sudah dapat untuk memantau taman kota, atau tingkat 

air pada tanaman pekarangan [19]. 
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Gambar 2.5 Sensor Kelembaban 

2.2.8. Sensor Ultrasonik 

Sensor ultrasonik dapat mengubah energi listrik menjadi energi 

mekanik dalam bentuk gelombang suara ultrasonik. Sensor ultrasonic terdiri 

dari rangkaian pemancar (transmitter) dan rangkaian penerima (receiver). 

Pada penelitian ini digunakan SRF05 yang merupakan sensor pengukur 

jarak sebagai ketinggian air yang menggunakan gelombang ultrasonik. 

Prinsip kerja sensor Ultrasonik ini adalah transmitter mengirimkan seberkas 

gelombang ultrasonik, lalu diukur waktu yang dibutuhkan hingga datangnya 

pantulan dari objek. Perhitungan jarak dengan mengalikan kecepatan suara 

dengan waktu pantul kemudian dibagi dua [19]. 

 

Gambar 2.6 Sensor Ultrasonik 

2.2.9. Sensor Suhu DS18B20 

Sensor suhu DS18B20 adalah sensor suhu digital kabel tunggal atau 

hanya 1 pin jalur data komunikasi. Setiap sensor DS18B20 memiliki nomor 

seri 64-bit yang unik, yang berarti dapat menggunakan beberapa sensor pada 

bus daya yang sama (banyak sensor terhubung ke GPIO yang sama). Ini 

sangat berguna untuk merekam data untuk proyek kontrol suhu. DS18B20 
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adalah sensor yang murah, akurat, dan sangat mudah digunakan. Rentang 

pengukuran suhu sensor adalah dari -55 derajat Celcius hingga +125 derajat 

Celcius, dengan akurasi sekitar 0,5 derajat Celcius dari -10 derajat Celcius 

hingga +85 derajat Celcius [10]. 

 

Gambar 2.7 Sensor Suhu DS18B20 

2.2.10. Relay 

Relay merupakan saklar atau Switch yang memiliki 2 bagian utama  

yaitu  Elektromagnet  (Coil)  dan  Mekanikal  (seperangkat Kontak 

saklar/switch). Sistem kerja relay menggunakan Prinsip Elektromagnetik 

agar menggerakkan kontak saklar sehingga dengan arus listrik yang kecil 

(low power) dapat menghantarkan listrik yang bertegangan lebih tinggi. 

Fungsi relay dalam peralatan Elektronika diantaranya adalah untuk 

menjalankan fungsi logika, memberikan fungsi penundaan waktu, dan 

mengendalikan sirkuit tegangan tinggi dengan bantuan dari sinyal tegangan 

rendah [19]. 

 

Gambar 2.8 Relay 
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2.2.11. RTC DS3231 

Real-time clock DS3231 adalah modul yang berfungsi menjadi 

pewaktuan digital serta memiliki IC EEPROM tipe AT24C32 yang dapat 

dimanfaatkan. Interface atau antarmuka untuk mengakses modul ini yaitu 

memakai i2c atau two wire (SDA dan  SCL). Module DS3231 RTC ini pada 

umumnya telah tersedia menggunakan battery CR2032 3V yang berfungsi 

sebagai back up RTC jika tidak mendapat catudaya primer. Modul RTC 

DS3231 juga mempunyai kristal terintegrasi (sehingga tidak dibutuhkan 

kristal eksternal), sensor suhu, dua alarm waktu terprogram, pin hasil 32.768 

kHz untuk memastikan akurasi yang lebih tinggi [22]. 

 

Gambar 2.9 RTC DS3231 

2.2.12. LCD 16x2 

LCD (Liquid Crystal Display) adalah media tampil atau output yang 

menggunakan kristal cair sebagai penampil utama. LCD ini sudah 

dimanfaatkan di beberapa alat elektronik seperti televisi, kalkulator, papan 

informasi digital, ataupun layar komputer. Pada postingan aplikasi LCD 

yang digunakan ialah LCD dot matrik dengan jumlah karakter 2 x 16. LCD 

pada penelitian ini berfungsi untuk menampilkan data yang diperoleh dari 

mikrokontroler [19]. 

 

Gambar 2.10 LCD 16x2 
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2.2.13. Bahasa Pemrograman C 

Bahasa Pemrograman C adalah sebuah bahasa pemrograman 

komputer yang bisa digunakan untuk membuat berbagai aplikasi (general-

purpose programming language), mulai dari sistem operasi 

(seperti Windows atau Linux), antivirus, software pengolah gambar (image 

processing), hingga compiler untuk bahasa pemrograman, dimana C banyak 

digunakan untuk membuat bahasa pemrograman lain yang salah satunya 

adalah PHP. Meskipun termasuk general-purpose programming language, 

yakni bahasa pemrograman yang bisa membuat berbagai aplikasi, bahasa 

pemrograman C paling cocok merancang aplikasi yang berhubungan 

langsung dengan Sistem Operasi dan hardware. Ini tidak terlepas dari tujuan 

awal bahasa C dikembangkan. Bahasa pemrograman C dibuat pertama kali 

oleh Dennis M. Ritchie pada tahun 1972 di Bell Labs, sebuah pusat 

penelitian yang berlokasi di Murray Hill, New Jersey, Amerika Serikat. 

 

2.2.14. Blynk cloud 

Blynk Server adalah layanan backend berbasis cloud yang 

mengelola komunikasi antara aplikasi pada ponsel cerdas dan lingkungan 

perangkat keras. Memiliki kemampuan untuk menangani lusinan perangkat 

keras secara bersamaan memudahkan pengembang dalam 

mengimplementasikan sistem IoT.  

2.2.15. Prototyping Model 

Prototyping merupakan salah satu metode siklus hidup sistem yang 

didasarkan pada konsep model bekerja. Tujuan prototyping ini adalah 

mengembangkan model menjadi sistem final. Metode prototyping model 

digunakan pada penelitian ini agar sistem yang dibuat dapat digambarkan 

dalam bentuk fisik alur sistem sehingga tahap pengembangan sistem lebih 

terstruktur yang terbagi menjadi beberapa tahapan yaitu: 

1. Pengumpulan kebutuhan. Melakukan identifikasi kebutuhan untuk 

sistem yang akan dibuat baik kebutuhan software maupun hardware 
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2. Membangun prototyping. Membuat perancangan sementara yang 

disesuaikan dengan kebutuhan sistem. Pada penelitian ini membuat 

prototyping sistem irigasi sawah sederhana  

3. Evaluasi protoptyping 

Pada tahap evaluasi, dilakukan pengecekan apakah prototyping yang 

buat sudah sesuai dengan perencanaan sistem dan dapat dilanjutkan ke 

tahap selanjutnya 

4. Mengkodekan sistem. Pada tahap ini, prototyping yang dibuat sudah 

sesuai perencanaan dan diberikan kode program yang menunjang fungsi 

dari sistem dapat bekerja dengan baik 

5. Menguji sistem. Pada tahap pengujian, sistem diuji coba dan dicek untuk 

setiap bagian rangkaiannya dan memastikan sudah berfungsi sesuai 

dengan tugasnya masing-masing  

6. Evaluasi Sistem. Pada tahap ini, dilakukan evaluasi terhadap sistem yang 

sudah diuji cobakan dan hasil evaluasi ini dapat digunakan sebagai acuan 

perbaikan untuk penelitian-penelitian selanjutnya 

7. Menggunakan sistem. Pada tahap ini, sistem yang dibangun sudah diuji 

dan disetujui sehingga siap digunakan sebagai bahan laporan penelitian 

 

Gambar 2.11 Prototyping Model 
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