
6 
 

 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Gambar Umum 

Gambaran umum menjelaskan bagaimana kontribusi lapangan usaha 

terhadap Produk Domestik Bruto PBD, kontribusi provinsi terhadap total produksi 

pada tahun 2017, Luas Areal dan Produksi perkebunan kopi Indonesia menurut 

provinsi dan status pengusahaan pada tahun 2017, rata-rata suhu dan kelembapan 

udara menurut bulan di Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2016, jumlah curah 

hujan dan hari hujan menurut bulan di Kabupaten Lampung Barat pada tahun 

2016 dan luas areal tanaman perkebunan menurut Kabupaten/Kota dan jenis 

tanaman di Provinsi Lampung (ha) pada tahun 2017 dan 2018. 

 

2.1.1 Kontribusi Lapangan Usaha Terhadap PDB 

 

Gambar 2.1 Kontribusi Lapangan Usaha Terhadap PDB 2017 

Sumber : Statistik Kopi Indonesia BPS [2] 

 

Dari kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), terlihat 

bahwa sektor pertanian, kehutanan dan perikanan memegang peranan penting 
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dalam kegiatan perekonomian Indonesia. Pada tahun 2017, Produk Domestik 

Bruto (PDB) sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sangat tinggi sekitar 

13,14%  merupakan unomor dua setelah sektor Industri Pengolahan. Pemulihan 

perekonomian nasional dapat mengandalkan sektor pertanian karena sektor ini 

cukup kuat menahan guncangan ekonomi selama krisis terjadi [2].  

Subsektor perkebunan mempunyai potensi yang besar karena pada tahun 

2017, kontribusi subsektor perkebunan terhadap PDB sekitar 3,47% yang 

merupakan peringkat pertama di bidang Pertanian, Peternakan, Perburuan dan 

Jasa Pertanian. Subsektor ini telah memasok bahan baku untuk sektor industri, 

menyerap tenagakerja, dan mengahilkan devisa. 

 

2.1.2 Kontribusi Provinsi terhadap Total Produksi 2017 

Persentase kontribusi produksi kopi provinsi di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 

2.1 

 

Tabel 2. 1 Top 5 Kontribusi Provinsi Produksi Kopi 

Sumber : Statistik Kopi Indonesia BPS [2] 

Nama Provinsi Persentase Kontribusi 

Sumatera Selatan 18,11% 

Lampung 17,44% 

Aceh 10,27% 

Sumatera Utara 9,90% 

Jawa Timur 9,73% 

 

Provinsi Lampung menjadi provinsi yang memiliki kontribusi terbesar 

nomor 2 terhadap total produksi kopi pada tahun 2017 dengan persentase sebesar 

17,44% di bawah Sumatera Selatan dengan persentase 18,11%. Urutan nomor 3 

yaitu Provinsi Aceh dengan persentase 10,27%, urutan nomor 4 yaitu Provinsi 

Sumatera utara dengan persentase 9,90%, dan yang kelima provinsi jawa timur 

dengan persentase 9,73%. 
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2.1.3 Luas Areal dan Produksi Perkebunan Kopi Indonesia menurut 

Provinsi dan Status Pengusahaan, 2017 

Lima besar provinsi dengan luas areal dan produksi perkebunan kopi 

terbesar di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 2.2. 

 

Tabel 2.2 Luas Areal dan Produksi Perkebunan Kopi Indonesia 

Sumber : Statistik Kopi Indonesia BPS [2] 

No Provinsi 

Perkebunan 

Besar Negara 

Perkebunan 

Besar Swasta 
Perkebunan Rakyat Jumlah Total 

Luas  

(Ha) 

Produ

ksi 

(Ton) 

Luas  

(Ha) 

Produ

ksi 

(Ton) 

Luas  

(Ha) 

Produks

i (Ton) 

Luas  

(Ha) 

Produks

i (Ton) 

1 
Sumatera 

Selatan 
- - - - 263.339  120.792 263.339  120.792 

2 Lampung - - - - 161.416 116.345 161.416   116.345 

3 Aceh - - - - 123.696 68.507  123.696  68.507  

4 
Sumatera 

Utara  
- - 806 748 84.653 65.296 85.459 66.044 

5 
Jawa 

Timur 
21.025  13.968 19.148 13.736  64.649    37.180  104.822 64.884 

 

Luas areal dan produksi kebun kopi dibagi menjadi 3 sesuai dengan status 

pengusahaan yaitu Perkebunan Besar Negara, Perkebunan Besar Swasta dan 

Perkebunan Rakyat. Provinsi Lampung menjadi provinsi yang memiliki luas areal 

perkebunan  kopi terluas dan produksi kopi terbesar nomor 2 sesuai dengan status 

pengusahaan pada tahun 2017 dan status pengusahaan semua perkebunan kopi 

Provinsi Lampung adalah perkebunan rakyat. Provinsi Lampung memiliki total 

luas areal perkebunan kopi seluas 161.416 Ha dan jumlah produksi mencapai 

116.345 ton pada tahun 2017. 

2.1.4 Rata-rata Suhu dan Kelembapan Udara Menurut Bulan di 

Kabupaten Lampung Barat, 2016 

Rata-rata suhu udara dan kelembapan udara setiap bulan di Kabupaten 

Lampung Barat, Provinsi Lampung pada tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 2.3 
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Tabel 2.3 Rata-rata Suhu dan Kelembapan Udara 

Sumber : Kabupaten Lampung Barat Dalam Angka BPS Lampung Barat [5] 

Bulan 
Suhu Udara (°C) Kelembapan Udara (%) 

Max Min Rata-rata Max Min Rata-rata 

Januari 27,5 19,6 22,5 108,1 71,5 93,5 

Februari 27,5 19,2 22,0 97,6 71,5 88,3 

Maret 27,5 19,6 22,1 98,2 74,0 90,8 

April 26,8 19,7 22,4 97,9 72,5 90,5 

Mei 27,2 19,6 22,5 97,3 72,6 89,6 

Juni 26,5 17,9 21,4 97,8 72,5 90,3 

Juli 26,5 17,4 21,2 98,1 72,1 89,7 

Agustus 26,6 17,4 20,9 98,0 72,0 89,9 

September 26,5 18,0 21,1 98,2 71,5 89,7 

Oktober 26,2 18,7 21,4 96,2 74,0 89,5 

November 27,5 19,0 21,3 98,4 78,3 92,5 

Desember 26,2 18,8 21,4 93,2 75,9 87,1 

 

Suhu di Kabupaten Lampung Barat termasuk sejuk,  pada tahun 2016 

tercatat bahwa suhu Kabupaten Lampung Barat memiliki rata-rata 21,68°C. 

Lampung Barat juga kabupaten yang memiliki kelembapan yang tinggi dengan 

rata-rata 90,11% dengan suhu dan kelembapan menjadikan Kabupaten Lampung 

Barat menjadi produsen kopi terbesar di Provinsi Lampung. 

 

2.1.5 Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Bulan di Kabupaten 

Lampung Barat, 2016 

Jumlah curah hujan dan intensitas hujan yang terjadi di Kabupaten 

Lampung Barat pada tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 2.4. 

 

Tabel 2.4 Curah Hujan dan Hari Hujan 

Sumber : Kabupaten Lampung Barat Dalam Angka BPS Lampung Barat [5] 

Bulan 
Curah 

Hujan 

Hari 

Hujan 

Januari 250,8 20 

Februari 409,5 25 

Maret 417,6 28 
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Bulan 
Curah 

Hujan 

Hari 

Hujan 

April 422,1 26 

Mei 248,8 21 

Juni 141,2 17 

Juli 189,9 21 

Agustus 116,9 21 

September 215,3 26 

Oktober 239,5 28 

November 446,0 24 

Desember 121,3 21 

 

Curah hujan Kabupaten Lampung Barat terbilang tinggi, pada tahun 2016 

rata-rata curah hujan adalah 268,2417 mm³ dengan rata-rata 23,16 hari hujan. 

Curah hujan tertinggi pada tahun 2016 terjadi pada Bulan November dengan curah 

hujan 446,00 mm³ dan dengan intensitas hujan sebanyak 24 hari hujan dan curah 

hujan terendah terjadi pada Bulan Agustus dengan curah hujan 116,90 mm³ dan 

dengan intensitas hujan sebanyak 21 hari hujan. 

 

2.1.6 Rata-Rata Penyinaran Matahari Menurut Bulan di Kabupaten 

Lampung Barat, 2016 
 

Tabel 2.5 PenyinaranMatahari 

Sumber : Kabupaten Lampung Barat Dalam Angka BPS Lampung Barat [5] 

Bulan 

Penyinaran 

Matahari (%) 

Januari 52,10 

Februari 42,70 

Maret 53,40 

April 40,40 

Mei 63,10 

Juni 52,00 

Juli 45,70 

Agustus 58,60 

September 54,00 

Oktober 30,50 
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November 30,40 

Desember 33,80 

 

Penyinaran matahari di Kabupaten Lampung Barat terendah terjadi pada 

Bulan November yaitu 30,40% saja. Sedangkan penyinaran terbanyak terjadi pada 

Bulan Mei sebanyak 60,10% dengan rata-rata penyinaran pada tahun 2016 sebesar 

46,391%. Data ini menunjukan penyinaran matahari di Lampung Barat cukup 

minim. 

 

2.1.7 Luas Areal Tanaman Perkebunan Menurut Kabupaten/Kota dan 

Jenis Tanaman di Provinsi Lampung (ha), 2017 dan 2018 

Peringkat 4 teratas luas areal tanaman  perkebunan kopi Kabupaten/Kota 

di Provinsi Lampung dapat dilihat pada Tabel 2.6. 

 

Tabel 2.6 Luas Areal Tanaman Perkebunan 

Sumber : Provinsi Lampung Dalam Angka BPS Lampung [3] 

Kabupaten/Kota 2017 2018 

Lampung Barat 53 997 54 051 

Tanggamus 41 416 41 512 

Lampung Utara 25 675 25 684 

Way Kanan 21 957    21 957  

 

Lampung Barat menjadi Kabupaten/Kota yang memiliki luas areal 

perkebunan kopi terbesar di Provinsi Lampung dengan luas 53.997 Ha pada tahun 

2017 dan  54.051 Ha pada tahun 2018. Diikuti oleh Tanggamus di urutan kedua 

dengan luas 41.426 Ha pada tahun 2017 dan 41.512 Ha pada tahun 2018. Urutan 

nomor 3 ada Lampung Utara yang memiliki luas areal seluas 25.675 pada tahun 

2018 dan 25.684 pada tahun 2018. Lalu di nomor 4 ada Way kanan yang memiliki 

luas areal seluas 21.957 pada tahun 2017 dan 21.957 pada tahun 2018. 
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2.1.8 Hasil Produksi Perkebunan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis 

Tanaman di Provinsi Lampung (ton), 2017 dan 2018 

Banyaknya hasil produksi perkebunan tanaman kopi Kabupaten/Kota di 

Provinsi Lampung dapat dilihat pada Tabel 2.7. 

 

Tabel 2.7 Produksi Perkebunan 

Sumber : Provinsi Lampung Dalam Angka BPS Lampung [3] 

Kabupaten/Kota 2017 2018 

Lampung Barat  51 482 52 572 

Tanggamus 31 346 33 482 

Lampung Utara  8 721 8 725 

Way Kanan 8 711 8 722 

 

Lampung Barat memiliki hasil produksi perkebunan terbesar di Provinsi 

Lampung, tercatat bahwa hasil produksi perkebunan kopi sebesar 51.482 ton di 

tahun 2017 dan  52.572 ton di tahun 2018 mengungguli Tanggamus, Lampung 

Utara dan Way Kanan. 

 

2.2 Penelitian Terkait 

Penelitian terkait menjelaskan penggunaan sistem atap otomatis 

menggunakan sensor kelembapan dan suhu, sensor cahaya, sensor hujan dan 

sensor tekanan udara yang didapat dari jurnal atau penelitian terkait dalam 

sepuluh tahun terakhir sebagai bahan acuan dalam penelitian ini. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Ridho Taufiq Subagio, dkk  pada 

tahun 2018 yang berjudul “PROTOTYPE SISTEM KEAMANAN BUKA TUTUP 

ATAP JEMURAN OTOMATIS MENGGUNAKAN SENSOR AIR DAN LIGHT 

DEPENDENT RESISTOR (LDR) BERBASIS ARDUINO”. Permasalahan terjadi 

karena sering terjadinya perubahan cuaca secara tiba-tiba sehingga ketika kita 

menjemur pakaian selalu diselimuti rasa khawatir terlebih lagi rumah dalam 

keadaan  kosong yang membuat kita tidak akan sempat pulang untuk 

mengamankan pakaian yang sedang dijemur sehingga membuat pakaian terkena 

hujan dan tidak kering dengan optimal. Hasilnya adalah sistem kendali atap 

otomatis yang berguna untuk jemuran menggunakan Arduino. Sistem kendali 
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buka tutup otomatis ini diharapkan dapat meringankan pekerjaan rumah tangga 

khususnya penjemuran pakaian. Alat ini dilengkapi sensor air dan sensor LDR 

sebagai inputan. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Mochammad Asy’ari A, dkk pada 

tahun 2018 yang berjudul “RANCANG BANGUN ATAP JEMURAN 

OTOMATIS UNTUK SMART HOME BERBASIS IOT”. Permasalahan terjadi 

karena kekhawatiran ketika musim hujan.pakaian yang dijemur diluar rumah tidak 

akan bisa diangkat apabila dirumah tidak ada orang, jemuran akan terkena rintik 

hujan yang menyebabkan pakaian tidak kering maksimal sehingga menjadi bau. 

Hasilnya adalah sebuah alat atap jemuran otomatis yang membuat pakaian yang di 

jemuran tidak terkena rintik hujan saat dirumah tidak ada penghuni. Atap jemuran 

otomatis ini dirancang menggunakan sensor LDR dan sensor hujan untuk 

mendeteksi perubahan cuaca. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Natalia Damastuti, dkk pada tahun 

2016  yang berjudul “SISTEM OTOMASI ATAP BANGUNAN PADA 

GUDANG PENGERING JAGUNG BERBASIS ARDUINO UNO”. 

Permasalahan terjadi karena repotnya penjemuran jagung ketika hujan datang 

yang harus menutupnya menggunakan terpal terlebih dahulu agar tidak terkena 

rintik hujan.Hasilnya adalah sebuah sistem buka tutup atap otomatis untuk 

pengeringan jagung dan hasil panen lainnya. Sehingga petani lebih menghemat 

waktu dan tidak khawatir ketika hujan atau hari sudah gelap sehingga dapat 

mengerjakan pekerjaan yang lain serta juga bisa digunakan untuk dikembangkan 

pada penelitian yang akan datang. Sistem buka tutup atap otomatis ini dilengkapi 

dengan sensor cahaya dan sensor tetes rintik hujan untuk mengatur tutup bukanya.  

Pada penelitian yang dilakukan oleh Suryanto, dkk pada tahun 2017  yang 

berjudul “ATAP OTOMATIS TANAMAN HIDROPONIK BERBASIS 

MIKROKONTROLER ATMEGA 89s52”. Permasalahan bermula dari fakta 

bahwa curah hujan yang terus dapat merusak tanaman, menyebabkan produk yang 

dihasilkan oleh tanaman hidroponik menjadi busuk dan tidak berfungsi. Hasilnya 

adalah sebuah sistem atap otomatis tanaman hidroponik yang memudahkan 

penanaman hidroponik dan menyesuaikan kondisi iklim di lokasi pelanggan. 

Pengembangbiakan tanaman hoidroponik tanpa perlu khawatir akan kerusakan 
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tanaman atau pembusukan benih tanaman. Sistem atap otomatis ini dilengkapi 

sensor LDR dan sensor air sehingga otomatis atap akan menutup saat hujan, dan 

lampu akan menyala saat atap ditutup, sehingga ada penerangan yang cukup dan 

penanam hidroponik dapat mencapai pengembangbiakan yang baik. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh  Andriana Kusuma Dewi dkk pada 

tahun 2017 yang berjudul “SISTEM KENDALI BUKA TUTUP ATAP RUMAH 

UNTUK SMARTHOME DENGAN MENGGUNAKAN ANDROID 

SMARTPHONE”. Permasalahan terjadi karena perlunya otomatisasi untuk 

meningkatkan kenyamanan tempat tinggal.Atap rumah yang tertutup terus 

menerus menyebabkan ruangan rumah menjadi lembab dan menjadi sarang 

lumut.Otomatisasi atap rumah ini memberikan penyediaan sinar matahari serta 

berfungsi untuk mempercantik interior. Alat ini dilengkapi kontrol otomatis 

menggunakan sensor deteksi curah hujan dan sensor intensitas cahaya 

menggunakan LDR (Light Dependent Resistor). Kontrol manual pada alat 

dilakukan melalui aplikasi di Smartphone dan berkomunikasi dengan modul 

Bluetooth HC-05. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Ozzy Prasetya Adha, dkk pada tahun 

2015 yang berjudul “PROTOTIPE SISTEM BUKA TUTUP ATAP JEMURAN 

PAKAIAN MENGGUNAKAN MIKROKONTROLER ATMEGA8”. 

Permasalahan tersebut muncul dari kenyataan bahwa hingga saat ini, cuaca buruk 

dan hujan menjadi masalah bagi penjemur pakaian, sehingga pakaian kering 

menjadi basah dan kotor. Hasilnya adalah sistem buka tutup atap jemuran pakaian 

guna membaca kondisi cuaca. Penggunaan mikrokontroler ATMega8 sebagai 

perangkat kontrol yang terdiri dari komponen mekanik dan elektronik dan 

dilengkapi dengan sistem pengering otomatis untuk buka tutup atap dan 

menggunakan sensor hujan dan sensor waktu. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh I Made Adi Wijaya, dkk pada tahun 

2019 yang berjudul “Prototipe Penggerak Atap Kanopi Otomatis Menggunakan 

Sensor Cahaya, Sensor Hujan Dan Sensor Suhu Berbasis Mikrokontroler 

ATMega16”. Faktor kenyamanan seperti sirkulasi udara dan pencahayaan 

langsung sering diabaikan dan menjadi masalah pada desain rumah minimalis, 

sehingga  mengakibatkan kelembapan udara yang lebih tinggi. Hasilnya otomatis 
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dari atap bisa meningkatkan sirkulasi udara membuat suhu udara menjadi panas. 

Alat dilengkapi sensor hujan dan sensor suhu menggunakan LM35 sebagai 

inputan. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Satriyan Utama, dkk pada tahun 2018 

yang berjudul “Implementasi Sensor Light Dependent Resistor (LDR) Dan LM35 

Pada Prototipe Atap Otomatis Berbasis Arduino”. Permasalahan terjadi karena 

ketika hujan pakaian yang sedang dijemur basah, jadi harus keluar-masuk  dan 

mengeringkan baju itu lagi. Hasilnya adalah alat atap otomatis yang bisa 

digunakan orang untuk mengeringkan pakaian, atap akan tertutup otomatis apabila 

terkena hujan. Alat dilengkapi dengan sensor rintik hujan, atap akan menutup 

secara otomatis pada hari mendung/berawan, pada hari cerah atap akan terbuka 

secara otomatis.  

Pada penelitian yang dilakukan oleh Lisa Fitriani Ishak  pada tahun 2019 

yang berjudul “PERANCANGAN SISTEM BUKA TUTUP ATAP STADION 

OTOMATIS BERBASIS MIKROKONTROLER ATMEGA 328P”. 

Permasalahan terjadi karena sistem bukaan atap saat ini masih menggunakan 

sistem manual, sehingga mengurangi efisiensinya. Dengan semakin banyaknya 

teknologi yang maju, alat otomatis telah dikembangkan untuk memudahkan dalam 

membuka dan menutup atap. Alhasil, perancangan sistem buka tutup atap stadion 

otomatis didasarkan pada masukan dari sensor LDR (Light Dependent Resistor) 

dan sensor curah hujan yang dipasang di sekitar atap stadion. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Abdi Gokmian Butarbutar, dkk pada 

tahun 2019 yang berjudul “RANCANG BANGUN PROTOTYPE BUKA TUTUP 

ATAP OTOMATIS UNTUK PROSES PENGERINGAN DAN PENYIMPANAN 

GABAH MENGGUNAKAN WEMOS D1 MINI BERBASIS WEB MELALUI 

JARINGAN WIFI”. Permasalahan terjadi karena penanganan dan penyimpanan 

gabah yang buruk sehingga gabah menjadi rusak dan busuk serta tumbuh jamur 

yang menurunkan kualitas gabah. Hasilnya adalah dikembangkanya prototype 

lumbung gabah yang menggunakan mikrokontroler Wemos D1 Mini yang 

dihubungkan ke aplikasi web sebagai media untuk menampilkan informasi 

kondisi lumbung. 
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Tabel 2.8 Penelitian Terkait 

No Nama peneliti Metodologi/Alat Kerja Alat 

1 Ridho Taufiq 

Subagi, 

Kusnadi, Tito 

Sudiarto (2018) 

[7] 

Mikrokontroller : 

Arduino Atmega328 

Sensor : Air, Light 

Dependent Resistor 

(LDR). 

Alat ini dibuat dalam bentuk 

prototype. alat ini dapat 

membuka dan menutup atap 

pada tempat jemuran pakaian 

yang dilengkapi dengan 

Sensor Air untuk mendektesi 

adanya hujan dan sensor LDR 

untuk mendeteksi intensitas 

cahaya. 

 

2 Mochammad 

Asy’ari A, 

Mimin F 

Rohmah, 

Sugianto (2018) 

[8] 

 

 

 

 

 

 

 

Mikrokontroller : 

Arduino Uno 

Sensor dan Module: 

Hujan, Light 

Dependent Resistor 

(LDR), Module 

Ethernet 

Alat ini dapat menggerakan 

atap jemuran secara otomatis 

dan dapat dikendalikan 

manual maupun otomatis 

melalui web page. Alat ini 

mampu mendeteksi 

perubahan cuaca. 

3 Natalia 

Damastuti, 

Imam Syafi’I 

(2016) [9] 

Mikrocotroller : 

Arduino 

Sensor : Light 

Dependent Resistor 

(LDR), 

 

Akuator : Driver 

Motor L293D   

Alat ini dilengkapi dengan 

sensor Cahaya(LDR) dan 

sensor hujan  sebagai inputan 

yang nantinya akan diterima 

oleh mikrokontroller Arduino 

untuk menggerakan motor 

DC L293 agar dapat 

membuka atau menutup atap 

pada gudang pengering 

jagung secara otomatis 

4 Suryanto, Endra 

Sunaryo Ria 

Atmaja (2017) 

[10] 

Mikrokontroller: 

AT89S52 

Sensor Cahaya (LDR), 

Sensor Tetes Rintik 

hujan. 

Alat ini dilengkapi dengan 

sensor Cahaya(LDR) dan 

sensor tetes rintik hujan  

sebagai inputan yang 

nantinya akan diterima oleh 

mikrokontroller AT89S52 

untuk menggerakan motor 

DC agar dapat membuka atau 

menutup atap pada tanaman 

hidroponik secara otomatis 

5 Andriana Mikrokontroller : Alat ini dapat membuka dan 
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No Nama peneliti Metodologi/Alat Kerja Alat 

Kusuma Dewi 

dkk. (2017) [11] 

Arduino Uno 

Sensor Cahaya(LDR), 

Sensor Rintik Hujan. 

Modul bluetooth HC-

05 

menutup atap rumah secara 

otomatis. Alat ini dilengkapi 

sensor LDR dan sensor rintik 

hujan sebagai inputan. Alat 

ini juga dapat menutup dan 

membuka secara manual dari 

smartphone yang terkoneksi 

oleh module bluetooth HC-

05. 

6 Ozzy Prasetya 

Adha, Abdul 

Muid dan Yulrio 

Brianorman 

(2015) [12] 

Mikrokontroller : 

ATMEGA8 

Sensor : Sensor 

Hujan, RTC DSI307 

 

Akuator : Motor DC, 

Buzzer 

 

Tambahan : Relay 

Sistem tersebut dapat 

menggunakan sistem sirip 

atap untuk secara otomatis 

mmrmbuka dan menutup atap 

jermuran, serta dilengkapi 

dengan motor DC yang aktif 

bergerak saat sensor hujan 

mendeteksi air di permukaan 

sensor. Sistem menggunakan 

parameter dan sensor waktu 

sebagai prototipe, dan 

dilengkapi dengan blower 

sebagai pengering tambahan.   

7 I Made Adi 

Wijaya, I Gusti 

Agung Putu 

Raka Agung dan 

Pratolo 

Rahardjo (2019) 

[13] 

Mikrokontroller : 

ATMega16 

Sensor : Sensor suhu, 

sensor cahaya, sensor 

hujan 

Akuator : LCD, servo 

motor 

Alat ini dapat melindungi dan 

berfungsi melindungi seluruh 

ruangan dari angin, debu, 

panas dan hujan. Alat ini 

akan menerima inputan dari 

sensor hujan, sensor cahaya 

dan sensor suhu  

8 Satriyan Utama, 

dkk. (2018) [14] 

Mikrokontroller :Ardu

ino 

Sensor : Sensor LDR, 

Sensor LM35 

Akuator : Servo 

Ketika ada banyak sinar 

matahari di luar ruangan, cara 

kerja alat ini adalah sensor 

LDR membaca intensitas 

cahaya yang diterima dan 

datangnya cahaya, kemubian 

servo membuka atap mobil 

180 derajat. Sebaliknya jika 

lingkungan luar mendung / 

gelap maka servo  

 akan menutup atap hingga 0 

derajat. Sensor hujan akan 

mengetahui tetesan air hujan 

ketika terjadi hujan, 

kemudian servo akan 

menutup atap hingga 0 

derajat sehingga pakaian yang 
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No Nama peneliti Metodologi/Alat Kerja Alat 

dikeringkan tidak akan 

terkena hujan. 

9 Lisa Fitriani 

Ishak (2019) 

[15] 

Mikrokontroller : 

ATMega 328p 

Sensor : Sensor LDR, 

Sensor hujan 

Akuator : Motor 

Stepper Nema 17 12V 

DC 

Perancangan sistem buka 

tutup atap otomatis atap 

stadion didasarkan pada 

sinyal masukan dari sensor 

LDR (Light Dependent 

Resistor) dan sensor curah 

hujan yang dipasang di 

sekitar atap stadion. 

 

10 Abdi Gokmian 

Butarbutar, dkk. 

(2017) [16] 

Mikrokontroller : 

Wemos D1 Mini  

Sensor : Sensor LDR, 

Sensor Suhu dan 

Sensor Hujan                             

Akuator : Motor Servo 

 

 

Purwarupa  dengan sensor 

suhu (DHT-11), sensor rintik 

hujan(Modul Sensitivitas 

Iklim) dan sensor cahaya 

(Light Dependent Resistor) 

dapat dibuka dan ditutup 

dengan kontrol manual, serta 

sistem bukaan atap totmatis 

dan manual dengan 

menggunakan tombol pada 

web yang dapat dipilih tanpa 

terpengaruh sensor, Wemos 

akan memperoses dan 

mengolah data yang diterima 

dari web. Setelah wemos 

menerima dan memperoses 

data tersebut, data akan 

digunakan sebagai referensi 

untuk pengendalianmotor 

penggerak atap. 

 

 

 

2.3 Landasan Teori 

Landasan teori menjelaskan tentang konsep yang terkait dengan penelitian 

yaitu tentang Purwarupa, Arduino Mega, Arduino IDE, Motor DC, DHT11, 

BMP180, Hujan, Cuaca dan Logika Fuzzy. 

 

2.3.1 Purwarupa 

Prototype/purwarupa merupakan contoh implementasi sistem yang 

menggambarkan batasan dan fungsi dasar dari sistem yang diusulkan. Setelah 
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pembuatan selesai, purwarupa diperlihatkan kepada user untuk evaluasi. 

Purwarupa membantu user menentukan bagaimana fitur akan bekerja di 

alat/perangkat lunak akhir. User memberikan perbaikan dan rekomendsi pada 

purwarupa. Tim pengembang menerapkan rekomendasi pada purwarupa baru, 

yang kemudian dievaluasi kembali oleh user [7]. 

 

2.3.2 Arduino Mega 

Arduino Mega mempunyai 54 pin digital yang dapat berguna untuk 

input/output dan Arduino Mega juga merupakan mikrokontroler pada ATMEGA 

2560. Arduino mega memiliki 16 pin digunakan untuk output PWM, arduino 

mega juga memiliki 16 pin analog sebagai input, dan terdapat ICSP, power, 

tombol reset, koneksi USB dan 16 MHZ osilator kristal. Mikrokontroler 

diperlukan pada sistem kerja arduino mega agar dapat terhubung ke suatu 

komputer dan perlu adanya kabel USB untuk menghidupkannya. Diperlukan arus 

AC/DC maupun menggunakan baterai untuk menghidupkan arduino mega [17]. 

 

2.3.3 Driver Motor L298 

L298 merupakan komponen elektronik yang digunakan untuk mengontrol 

arah putaran motor DC. Satu driver motor L298 dapat mengontrol dua motor DC. 

L298 tidak hanya dapat mengontrl arah putaran motor dc, tetapi juga dapat 

digunakan sebagai penggerak motor stepper bipolar [18]. 

IC driver L298 dapat mengontrol menggerakkan   motor DC  dengan  arus 

maksimum 2A  dan  tegangan maksimum  40  volt  DC  untuk  satu saluran. 

Nyalakan Pin A dan B untuk mengontrol jalan atau kecepatan engine,    pin   input    

1 hingga 4 mengontrol  arah  rotasi [18]. 

 

2.3.4 Motor DC 

Motor DC merupakan perangkat yang menggunakan masukan tegangan 

untuk dibangkitkan oleh oleh sumber tegangan konstan sebagai penghasil energi 

mekanikberupa putaran. Rotasi motor DC dicapai dengan meningkatkan medan 

magnet yang dihasilkan oleh konduktor dibawah tegangan DC. Konduktor  ini  
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biasanya  berupa gulungan kawat tembaga yang di tempatkan padamesin listrik 

yang berputar. Bagian ini disebut jangkar atau rangka[18]. 

 

2.3.5 Limit Switch 

Berdasarkan struktur mekanik, Limit switch dapat menghubungkan dan 

memutus arus listrik pada suatu rangkaian. Central terminal, Normally Close (NC) 

terminal dan Normally Open (NO) terminal merupakan 3 buah terminal yang 

dimiliki oleh limit switch. Limit switch berguna untuk membatasi kerja dari suatu 

alat yang sedang beroperasi. Terminal yang dimiliki oleh limit switch berfungsi 

memutus aliran listrik suatu rangkaian dan sebaliknya. Limit switch juga masuk 

dalam kategori sensor mekanis yang akan memberikan perubahan elektrik pada 

saat perubahan mekanik pada limit switch terjadi [19].  

 

2.3.6 Sensor DHT11 

Sensor DHT11 merupakan sensor yang dapat digunakan untuk mengukur 

suhu dan kelembapan udara. Sensor tersebut dapat mengukur suhu dalam rentang 

0°C hingga 50°C , dengan akurasi ±2°C. Kelembapan udara dapat diukur dalam 

rentang 20% hingga 90% dengan akurasi ±5%, untuk mendapatkan hasil yang 

stabil, jarak antara nilai keduanya harus diatur  seidaknya 1 detik [20]. 

 

2.3.7 Sensor BMP180 

Sensor BMP180 adalah penerus yang dapat dioprasikan untuk BMP085 

dengan ukuran lebih kecil dan rentang aplikasi lebih tinggi. Sensor tekanan udara 

ini lebih cocok digunakan dengan daya yang sangat rendah (kurang dari 3µA). 

BMP180 tegangan rendah dioptimalkan untuk digunakan pada telpon, PDA, 

peralatant navigasi GPS, dan peralatan luar ruangan, sensor tersebut langsung 

dihubungkan ke mikrokontroler melalui bus I2C [20].  

 

2.3.8 Hujan 

Hujan adalah salah satu fenomena alam dalam siklus air yang sangat 

dipengaruhi oleh iklim. Keberadaan air hujan sangat penting bagi kehidupan, 

karena air hujan adalah sumber air yang dapat memenuhi kebutuhan air semua 
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makhluk hidup [21]. Air hujan dibentuk oleh kondensasi uap air di atmosfer 

menjadi tetesan yang cukup berat untuk jatuh dan biasanya tiba di permukaan. 

Hujan biasanya disebabkan oleh penurunan suhu udara atau penambahan uap air 

ke udara. Hal ini tidak terlepas dari kemungkinan terjadinya secara bersamaan. 

Biasanya turunya air hujan tidak terlepas dari pengaruh kelembapan udara yang 

merangsang besarnya muka air di udara. Indonesia berada pada garis khatulistiwa 

dan sebagian besar wilayah Indonesia merupakan daerah tropis, meskipun 

beberapa wilayah Indonesia memiliki intensitas curah hujan yang lebih tinggi[22].  

 

2.3.9 Cuaca 

Cuaca adalah fenomena atmosfer  yang berbeda dalam waktu dan wilayah. 

Cuaca adalah kondisi atmosfer yang berlangsung dalam waktu singkat dengan 

wilayah cakupan yang sempit. Cuaca memiliki parameter yang bisa diukur dan 

berubah-ubah serta berperan langsung dalam proses perubahan cuaca di wilayah 

tersebut [20]: 

a. Suhu Udara  

Suhu udara di tempat manapun tidak sama, hal ini disebabkan panas 

matahari yang berbeda di setiap lokasi. Banyak faktor yang menyebabkan 

perbedaan suhu udara, seperti: datangnya cahaya matahari, pola dari gasris 

khatulistiwa, pola kutub regional, pola regional sedang, lamanya sinar matahari 

yang datang, ketinggian suatu wilayah, kejernihan atmosfer, dll.  

b. Kelembapan Relative 

Kelembapan relative adalah perbandingan uap air dengan nilai maksimum 

(saturasi) di udara dan banyakjnya uap air yang terkandung di udara pada suhu 

dan tekanan tertentu.   

c. Tekanan Udara 

Tekanan udara adalah tekanan yang didapat dari udara disetiap satuan luas 

daerah datar di permukaan bumi hingga batas atmosfer, semakin tinggi areanya 

maka semakin rendah densitas udaranya, dan oleh karena itu tekanan udara di 

daerah yang lebih tinggi akan semakin rendah. 
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2.3.10 Logika Fuzzy 

Logika fuzzy merupakan metode untuk mengatasi ambiguitas, 

mengguknakanya untuk menentukan nilai antara keadaan umum, seperti ya atau 

tidak, benar atau salah, hitam atau putih, dll. Logika fuzzy memungkinkan anda 

untuk memahami kinerja sistem dengan mengevaluasi masukan dan keluaran 

dengan kesimpulan sistematis berdasarkan pengamatan, logika fuzzy 

memungkinkan anda untuk menarik kesimpulan akhir berdasarkan informasi abu-

abu, ambigu dan tidak akurat [20]. Menurut [23] orang menggunakan logika fuzzy 

karena berbagai alasan termasuk: 

1. Konsep logika fuzzy mudah dipahami. Konsep matematika di balik 

pemikiran fuzzy sangat sederhana dan jelas. 

2. Logika fuzzy merupakan logika yang sangat fleksibel. 

3. Logika fuzzy mempunyai nilai toleransi terhadap data yang tidak akurat. 

4. Logika fuzzy dapat memodelkan fungsi nonlinear yang sangat kompleks. 

5. Logika fuzzy dapat dibuat dan diterapkan langsung dari pengalaman 

ahlinya tanpa melalui proses pembelajaran. 

6. Logika fuzzy dapat digunakan dalam sistem kontrol konvensional. 

7. Logika fuzzy berdasarkan bahasa alami. 

 

FuzzifikasiMasukan

Aturan Dasar

Defuzzifikasi

InferensiMasukan Himpunan T1 Keluaran Himpunan T1

Keluaran

 

Gambar 2.2 Sistem Logika Fuzzy 

 

Type-1 Fuzzy Logic System (T1FLS) memiliki tiga proses yaitu fuzzifikasi, 

pengambilan keputusan (inferensi), dan defuzzifikasi. Pada set T1FLS, elemen 



23 
 

 
 

memiliki derajat keanggotaan, sehingga nilai yang ditetapkan tidak sepenuhnya 

benar ataupun salah. Derajat keanggotaan menerima nilai dalam rentanga 0 

sampai 1 [24]. Himpunan A di X Universe didefinisikan sebagai berikut:  

          ( )   [   ]                                       (2.1) 

 

dimana µA mewakili fungsi keanggotaan.   

a. Fuzzifikasi 

Fuzzifikasi menggunakan fungsi keanggotaan [24] untuk memetakan nilai 

pasti dari data masukan ke himpunan fuzzy. Menunjukkan pemetaan titik input 

data ke nilai keanggotaan mereka. Anda dapat menggunakan metode fungsional 

untuk mendapatkan nilai keanggotaan. Nilai masukan diubah menjadi derajat 

keanggotaan dengan fungsi berikut [20]. 

 

1) Representasi Kurva Trapesium 

Representasi kurva trapesium sama dengan representasi kurva segitiga, 

tetapi ada beberapa titik dengan nilai keanggotaan 1 [20], seperti yang ditunjukan 

pada Gambar 2.6. 

 

 

  

 

 
       

           
  ( )

 

 

 

 

 
Gambar 2.3 Representasi Kurva Trapesium 

 

 

Fungsi keanggotaan: 

 

              [ ]  {

  
(   ) (   ) 

  
(   ) (   ) 

        

            
     
     
     

                  (2.2) 
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Keterangan:   

a = nilai domain terkecil yang mempunyai derajat keanggotaan 0 

b = nilai domain terkecil yang mempunyai derajat keanggotaan 1  

c = nilai domain terbesar yang mempunyai derajat keanggotaan 1 

d = nilai domain terbesar yang mempunyai derajat keanggotaan 0  

x = nilai input yang akan diubah kedalam bilangan fuzzy 

 

Dan sebagai alternatif dapat digunakan min dan max dalam persamaan : 

                                 [ ]      ((   
   

   
   

   

   
)   )                                     (   ) 

 

2) Representasi Kurva Bahu Kiri 

 

 

 Gambar 2.4 Representasi Kurva Bahu Kiri 

 

                                                   [ ]  {

 
   

   
  

          
   
   
   

                                (   ) 

 

Keterangan:  b = Nilai domain terkecil yang memiliki derajat keanggotaan 1 

  a = Nilai dominan terbesar yang memiliki derajat keanggotaan 0 

x = Nilai masukan yang nantinya diubah dengan bilangan fuzzy 
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3) Representasi Kurva Bahu Kanan 

 

 

Gambar 2.5 Representasi Kurva Bahu Kanan 
 

 

                                                        [ ]

 {

 
   

   
  

          
   

     
   

                             (   ) 

 

Keterangan:  a = Nilai domain terkecil yang memiliki derajat keanggotaan 0 

  b = Nilai dominan terbesar yang memiliki derajat keanggotaan 1 

x = Nilai masukan yang nantinya diubah dengan bilangan fuzzy 

 

 

 

b. Aturan Dasar  

Aturan dasar atau rule base pada kontrol logika fuzzy merupakan suatu 

bentuk aturan relasi implikasi “ jika     maka ” atau “          ” seperti pernyataan 

berikut[25]: 

 

“ JIKA” X = A dan “ JIKA” Y=B “ MAKA “Z=C 

 

Setelah pembentukan aturan fuzzy (fuzzifikasi), maka dilakukan pembentukan 

aturan fuzzy (fuzzy rule). Bentuk aturan untuk menetapkan hubungan antara input 

dan output. Operator yang digunakan untuk menghubungkan antara dua input 
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adalah operator AND, dan operator yang ditugaskan di antara input dan output 

adalah IF – THEN [25]. 

 

c. Inferensi  

Inferensi adalah sistem pengambilan keputusan  yand didasarkan pada 

konsep logika fuzzy. Diantaranya, derajat keanggotaan yang diperoleh karena 

proses sebelumnya digabungkan menurut beberapa aturan. Kemudian aturan saat 

ini diuraikan menurut beberapa aturan. Kemudian aturan saat ini diuraikan 

menjadi serangkaian kesimpulan. [24].   

 

d. Defuzzifikasi 

Defuzzifikasi merupakan suatu proses mengubah nilai himpunan 

kesimpulan menjadi nilai tegas yang selanjutnya menjadi hasil keluaran 

T1FLS(Type-1 Fuzzy Logic System) [24]. Data masukan dari proses defuzzifikasi 

merupakan himpunan fuzzy yang diperoleh dari kombinasi aturan fuzzy dan data 

keluaran. Himpunan fuzzy yang dihasilkan berupa bilangan pada domain 

himpunan fuzzy. Oleh karena itu menurut peneliti [26] jika suatu himpunan fuzzy 

muncul pada suatu daerah tertentu, maka terdapat beberapa metode defuzzifikasi 

sebagian dari aturan Mamdani, yaitu:  

1. Metode Centroid (Composite Moment). Pada metode centroid, solusi 

diperoleh dengan menggunakan titik tengah. 

2. Metode Bisector. Dalam metode bisektor, solusi yang jelas diperoleh 

dengan mendapatkan nilai wilayah di mana nilai anggota adalah setengah 

dari nilai anggota wilayah fuzzy. 

3.  Metode Mean of Maximum (MOM). Dalam  metode mean of maximum 

solusi crisp diperoleh menggunakan mengambil nilai rata-rata dari domain 

yang menggunakan nilai keanggotaan maksimum. 

4. Metode Largest of Maximum (LOM). Pada metode largest of maximum 

solusi crisp diperoleh dengan menggunakan nilai maksimum pada domain 

yang menggunakan nilai keanggotaan maksimum. 
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5. Metode Smallest of Maximum (SOM). Pada metode smallest of maximum 

solusi crisp diperoleh dengan menggunakan nilai terkecilpada domain 

yang menggunakan nilai keanggotaan maksimum. 

 

                                    

                                          
      ( )     

      ( )    
                                                                      (   ) 

 

Keterangan pada Persamaan (2.6): 

     Nilai hasil defuzzifikasi/titik pusat daerah fuzzy 

 ( )   Nilai Keanggotaan 

      ( )       Momen untuk semua daerah hasil komposisi aturan. 

 

                         

                                              
 

 
                                               (   ) 

    

                          (            )  (   )                                            (   ) 

 

2.3.11 Operator Dasar Zadeh 

Nilai keanggotaan merupakan hasil dari operasi dua himpunan, biasa 

disebut dengan nama fire strength atau α-predikat.Zadeh membuat tiga operator, 

yaitu[27]: 

1. Operator AND 

2. Operator OR 

3. Operator NOT 

Dalam penelitian ini operator predikat yang digunakan adalah operator predikat 

AND. α-predikat yaitu operasi AND dengan asumsi nilai member terkecil. Hasil 

operator AND diperoleh dengan mengambil nilai keanggotaan terkecil pada 

elemen dari himpunan[23]. 

                                              (   )     [  ( )    ( )]                                    (2.9)                 
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2.3.12 Metode Fuzzy Mamdani 

Metode Fuzzy Mamdani adalah bagian dari FIS yang sangat berguna untuk 

menarik kesimpulan atau membuat keputusan terbaik atas masalah yang tidak 

terdefinisi. Proses mengambil sebuah keputusan dengan menggunakan metode 

fuzzy Mamdani untuk mendapatkan solusi terbaik, dilakukan dengan thapan-

tahapan sebagai berikut: 

1. Pembentukan himpunan fuzzy 

2. Aplikasi fungsi implikasi 

3. Komposisi aturan dan  

4. Defuzzifikasi.  

Kelebihan dari metode fuzzy Mamdani adalah lebih spesifik yang artinya metode 

fuzzy Mamdani lebih memperhatikan kondisi setiap area fuzzy sehingga mengarah 

pada hasil solusi yang lebih akurat dan penyelesaian metode fuzzy Mamdani 

mudah dipahami manusia karena lebih cocok dengan intuisi manusia. Data 

kuantitatif dapat digunakan pada fuzzy Mamdani namun data kuantitatif tidak 

dapat digunakan [28]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


