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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Penelitian 

Berdasarkan penelitian Anggi Anugrah, yang berjudul perancangan dan pembuatan 

system kendali kipas angin otomatis berbasis mikro kontroler ATMEGA 32, hasil 

dari penelitian ini menunjukan komponen output menggunakan relay untuk 

menghidupkan motor AC, motor servo untuk mengarahkan aliran sirkulasi udara 

dan LCD 16x2 sebagai pemantau proses kerja kipas angin. Kontroler yang 

digunakan yaitu mikrokontroler atemega32 digunakan untuk memproses inputan 

sensor PIR.[1] 

Muhammad Afton Badruzzaman (2010) melakukan penelitian dengan Tujuan   

merangkai kerja kipas angin didasarkan pada suhu lingkungan dan bekerja 

otomatis[2]. Penelitian ini  menggunakan metode interview, dokumentasi dan studi 

pustaka. Sensor suhu LM35 mendeteksi suhu dalam ruangan yang besaranya 

ditampilkan oleh liquid Crystal Display (LCD), sehingga ATmega8535 

memberikan perintah adanya kenaikan suhu oleh sensor suhu LM35. Hasil 

penelitian memberikan kesimpulan yang dapat diambil dari perakitan dan 

pembuatan otomatisasi kipas angin menggunakan sensor suhu 33oc. Sehingga jika 

suhu ruangan lebih dari 33oc kipás berputar dan jika kurang dari 33oc kipas berhenti 

berputar. Alat ini dapat digunakan di dalam ruangan sebagai penyelaras kondisi 

ruangan yang bekerja secara otomatis. [3] 

Gusti Lambang Wicaksono, Ivan Fadillah (2019) melakukan penelitian yang 

berjudul “Sistem Kontrol Dan Monitoring Kipás Angin Pada Ruang Kelas Berbasis 

Internet Of Things” Penelitian ini dilakukan untuk mengatasi masalah yang sering 

terjadi pada proses belajar mengajar yaitu kurangnya kosentrasi pada mahasiswa 

ataupun dosen karena kenaikan suhu pada ruangan. Penelitian ini dirancang oleh 

suatu sistem yang bisa menghidupkan dan mematikan, mengatur kecepatan putaran 

kipás secara otomatis berdasarkan thershold suhu ruangan tertentu. Sistem 

monotoring juga dibuat berbasis Internet of Thing (LoT) untuk memantau suhu 

ruangan dan aktivitas kipás angin di kelas. Hasil pengujian baik itu hardwere 
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maupun aplikasi web menunjukkan sistem telah berjalan dengan baik dengan 

presentase 100%.[4] 

Fajri (2018) melakukan penelitian untuk memudahkan pemakaian pengatur 

kecepatan kipas angin secara otomatis. Hal ini bertujuan untuk menghemat dan 

mengefesiensi suatu pekerjaan dengan yang biasanya dilakukan secara manual 

kemudian dapat bekerja secara otomatis dan berdaya guna bagi manusia. Penelitian 

dilakukan dengan perancangan dan pembuatan sistem pengendali kipas angin 

otomatis berbasis mikrokontroller Atmega328 dengan Remote Control sebagai 

pengatur suhu. Pendeteksian suhu menggunakan sensor LM35 yang diolah dengan 

mikrokontroller melalui internal ADC. Hasil pengujian menunjukkan kerja system 

pengendali kipas angin otomatis yang berbasis mikrokontroller sesuai dengan 

perencanaan kipas yaitu bekerja dengan tingkat kecepatan sesuai nilai suhu yang 

telah diatur.[5] 

Dari keempat penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan otomasi 

kipas angin menggunakan sensor LM35 sangat efektif digunakan untuk mendeteksi 

suhu di dalam ruangan. Karna sensor ini memiliki sensifitas yang tinggi. Pada 

penelitian ini penulis akan membuat kipas angin menngunakan remote infrared  

dengan daya cadangan berupa aki, dan kipas angin ini dapat berputar 360o (tidak 

contineu), serta menggunakan mikrokontroler ATmega 2560. 

2.2 Tinjauan Komponen Penelitian 

2.2.1 Arduino Mega 2560 

Arduino Mega 2560 merupakan mikrokontroler model AVR yang dibuat oleh 

perusahaan Atmel dengan mikroprosesor yang digunakan adalah ATMega2560. 

Arduino Mega 2560 beroperasi pada tegangan kerja 5V DC dan dapat diberikan 

sumber daya eksternal dengan rekomendasi 7-12V DC. Mikrokontroler ini sudah 

dilengkapi dengan 4 pin UART (serial), 16 pin analog input, 54 pin digital I/O 

(15 pin untuk PWM), dan didukung dengan kapasitas penyimpanan flash memory 

256KB [6]. Spesifikasi dari Arduino Mega 2560 dapat dilihat pada Tabel 2.1. 
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Gambar 2.1 Arduino Mega 2560 

Tabel 2.1 Spesifikasi Arduino Mega 2560 

Komponen Spesifikasi 

Mikroprosesor ATMega2560 

Tegangan Kerja 5V DC 

Tegangan Masukan 7-12V DC 

Pin Digital I/O 54 (15 untuk PWM output ) 

Pin Analog Input 16 

Flash Memory 
256KB (8KB digunkan untuk 

bootloader) 

SRAM 8 KB 

EEPROM 4 KB 

Clock Speed 16 MHz 

Pin UART (Seruak) 4 

2.2.2 Remote IR 

Remote IR merupakan remote yang menggunakan sinyal infra merah sebagai 

komunikasinya, setiap tombol pada remote menggeluarkan sinyal yang berbeda- 

beda. Sinyal-sinyal tersebut dapat ditangkap penerima sinyal untuk didekodekan 

lebih lanjut. Sinyal-sinyal yang yang dikirim biasanya dalam bentuk termodulasi. 

Bentuk modulasi berbeda-beda tergantung pada pembuat remote.[7] 
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Gambar 2.2 remote ir  

2.2.3 Sensor TSOP 1738 

Komponen ini dapat dapat disebut juga sebagai receiver remote control karna alat 

ini menerima sinyal inputan high atau low dari remote control. Sensor TSPO 1738 

ini memiliki karakteristik yaitu dapat mengeluarkan logika high atau tegangan 

kurang lebih 4,5 volt pada outputnya jika sensor ini mendapatkan pancaran sinyal 

infra merah dengan frekuensi antara 38-40 Khz, dan sensor ini akan 

mengeluarkan sinyal low atau tegangan kurang lebih 0,1 Volt. Jika pancaran 

sinyal infra merah dengan frekuensi 38-40 Khz berhenti, namun logika ini hanya 

sesaat yaitu sekitar 1200µs. Sensor ini dihungkan ke mikrokontroller, sehingga 

ketika sensor ini mengeluarkan output mikrokontroller langsung dapat 

mendeteksinya.[8].  
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Gambar 2.3 Sensor TSOP1738 

2.2.4 Relay  

Relay merupakan komponen pendukung yang dapat menjadi pemutus suplai daya 

pada aktuator baik secara otomatis maupun manual menggunakan software. 

Saklar yang dibutuhkan adalah saklar bertipe elektromagnetik dimana saklar 

bekerja dengan prinsip efek induksi magnet yang dihasilkan dari kumparan 

induktor yang dialiri arus listrik, relay yang digunakan merupakan relay 4 

chanel.[9] berikut merupakan gambar relay yang digunakan, 

 

 

Gambar 2.4 Relay 4 Chanel 

2.2.5 LED (Light Emitting Dioda) 
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Merupakan komponen elektronika yang dapat memancarkan cahaya 

monokromatik ketika diberikan tegangan. LED merupakan keluaran diode yang 

terbuat dari semikonduktor, LED yang digunakan memiliki inputan 12 volt DC. 

Warna-warni cahaya yang dipancarkan LED tergantung dari jenis semi 

konduktor yang digunakan, LED ini dapat memancarkan sinar inframerah 

seperti pada remote.  

 

Gambar 2.5 LED 

2.2.6 MOTOR STEPPER 

Motor stepper ini yang akan digunakan untuk penggerak kepala kipas angin secara 

360o adalah motor stepper jenis NEMA 23 . Motor stepper merupakan motor listrik 

yang mengubah listrik menjadi energy gerak rotasi dan bersifat closed loop yang 

digunakan untuk mengendalikan kecepatan, akselerasi dan posisi akhir dari sebuah 

motor listrik dengan keakuratan yang tinggi. Motor stepper tersusun atas rotor, 

stator, bearing, casing dan sumbu. Untuk menggerakkan motor stepper diperlukan 

pengendali motor stepper yang membangkitkan pulsa-pulsa periodic. Pada mekanis 

motor stepper yaitu 2 fasa, terdiri dari dua bagian, stator dan rotor. Rotor terdiri dari 

tiga komponen : rotor cup 1, rotor cup 2 dan magnet permanen. Pada motor 2 fasa, 

stator terdiri dari 8 kutub magnet dengan gigi kecil . Secara struktural, motor 2 fasa. 

Rotor di kedua motor memiliki 50 gigi. Pada motor 2 fasa, rotor harus bergerak 1/4 

dari pitch gigi agar sesuai dengan fase berikutnya (8 kutub, 4 per fasa). Motor ini 

memiliki 200 langkah per rotasi, 1,8°/step, namun akurasi posisi dan pengulangan 
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masih sesuai dengan akurasi mekanik motor. Ketepatan mekanis motor 2 fasa 

adalah ± 3 menit dengan sudut (0,05 °). Motor ini memiliki tahanan torsi 102 N-cm 

dan detektor torsi 3,9 N-cm.[10] 

 

Gambar 2.6 motor steper NEMA23 

2.2.7 MODUL A4988 

Driver motor stepper A4988 merupakan papan sirkuit milik Allegro yang mudah 

digunakan. Fitur driver dapat diatur membatasi arus, perlindungan arus lebih, dan 

lima microstep berbeda resolusi. Modul ini beroperasi dari 8-35V dan dapat 

mengeluarkan 2A per kumparan. Motor stepper biasanya membutuhkan arus 

sampai 2A dimana tiap arduino yang digunakan untuk menggerakkan motor stepper 

dan menyediakan arus keluaran maksimum sebesar 40 mA. Driver motor berperan 

sebagai penguat arus untuk memberikan arus yang dibutuhkan motor stepper. Chip 

ini juga menyediakan step kecil. Ini memperlancar gerakan motor stepper. Tanpa 

step kecil, motor stepper memiliki kecenderungan untuk bergetar atau beresonansi 

pada RPM tertentu.[11], berikut merupakan gambar modul stepper yang digunakan, 
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Gambar 2.7 Modul A4988 

2.2.8 AKI (Lead Acid) 

Baterai lead acid adalah jenis baterai sekunder yang dapat diisi ulang. Baterai lead 

acid terdiri dari PbO2 (Lead Peroxide) sebagai katoda, Pb (lead sponge) sebagai 

anoda dan H2SO4 (sulfuric acid) sebagai elektrolit. Baterai ini memiliki beberapa 

kelebihan yaitu biaya perawatan yang lebih murah dibandingkan baterai sekunder 

lainya, tersedia dalam kapasitas yang besar, tingkat performa yang tinggi dan 

kinerja yang baik saat suhu rendah maupun tinggi. Kelemahan yang dimiliki baterai 

lead acid yaitu memerlukan waktu yang lama untuk proses pengisian, sikslus hidup 

yang rendah, serta saat disimpan dalam jangka panjang akan mengalami self 

discharge. [12] berikut merupakan gambar aki yang digunakan, 

 

Gambar 2.8 lead acid 


