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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Sektor pertanian di Indonesia telah menjadi salah satu komoditas yang besar 

bagi kebutuhan dalam negeri atau bahkan sebagai komoditas ekspor bagi Indonesia. 

Pemerintah Indonesia telah mencanangkan program swasembada pangan berkelanjutan 

dari lima komoditas prioritas (padi, jagung, kedelai, gula dan daging). Pencapaian 

tujuan program tersebut harus didukung dengan beberapa strategi penentu 

keberhasilannya, yaitu: (i) peningkatan produktivitas lahan; (ii) ketepatan waktu tanam 

agar terhindar dari kekurangan air atau kebanjiran; (iii) perluasan areal pertanaman dari 

yang ada saat ini yang berkompetisi dengan laju alih fungsi lahan; (iii) penurunan susut 

hasil saat panen. Peningkatan produktivitas lahan dan ketepatan waktu tanam selain 

ditentukan oleh dukungan unsur-unsur sarana produksi juga dipengaruhi ketersediaan 

tenaga kerja (olah tanah dan tanam) setempat.  

Seiring dengan isu kelangkaan tenaga kerja pertanian di beberapa sentra 

produksi pertanian saat ini menyebabkan mahalnya biaya budidaya maupun pekerjaan 

budidaya pertanian tertunda dan kurang efisien. Derasnya arus urbanisasi tenaga kerja 

muda perdesaan ke kota menambah permasalahan tersebut, oleh sebab itu inovasi 

teknologi mekanisasi pertanian baik berupa alat mesin pertanian, model maupun 

teknologi lainnya menjadi sangat vital. (Harmanto, 2013) 

Kelangkaan tenaga kerja pada usaha tani padi lebih dirasakan oleh petani pada 

saat tanam bibit dan panen karena kedua kegiatan tersebut lebih mengandalkan tenaga 

kerja lebih banyak. Walaupun masih ada tenaga kerja namun jumlahnya relatif sedikit 

dan didominasi oleh tenaga kerja yang telah berumur lebih dari 40 tahun. Dalam 

mengatasi kekurangan tenaga kerja tanam bibit padi, maka penggunaan alat tanam 

pindah bibit padi (mesin transplanter) sangat penting digunakan untuk mengatasi 

masalah tersebut (Dewi S, 2013).  

Oleh karena itu berpijak dari informasi dan permasalahan di atas, maka 

dilakukan penelitian dengan judul penelitian ”Rancang Bangun Alat Tanam Padi (Rice 

Transplanter) berbasis Arduino Uno” yang bertujuan untuk mempermudah petani dalam 

penanaman bibit padi. 
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1.2  Perumusan Masalah 

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana perancangan 

alat tanam padi dan pengendalian gerakan motor sehingga sinkron dengan pergerakan 

tanam. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Untuk menyelesaikan masalah dalam penelitian ini, maka batasan – batasan 

masalah yang diberikan sebagai berikut : 

1. Sensor yang digunakan adalah Optocoupler 

2. Jarak tanam padi adalah 22 cm x 25 cm.  

3. Mikrokontroler yang digunakan adalah arduino uno dengan pemrograman 

menggunakan bahasa C 

4. Penelitian dibatasi dengan luas tanam 1 x 6 meter (40 titik tanam). 

 

1.4 Tujuan Penelitian. 

Penelitian ini bertujuan untuk merancang sebuah peralatan tanam padi dengan 

memanfaatkan sensor Optocoupler untuk mendapatkan jarak tanam yang sudah 

ditentukan.  

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Bagi penulis sendiri dapat mengetahui bentuk mekanis sebuah peralatan yang 

mampu mempermudah manusia dalam segala bentuk aktifitasnya khususnya dalam 

penanaman bibit padi. 

2. Mengatasi permasalahan kurangnya tenaga kerja dalam bidang pertanian. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Dalam penyusunan laporan penelitian ini, penulis menggunakan sistematika 

penulisan sebagai berikut : 

BAB I Pendahuluan  

Membahas latar belakang pengambilan judul penelitian, perumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II Tinjauan Pustaka dan Dasar Teori 

Membahas tinjauan pustaka dan landasan teori yang menunjang pembahasan 

penelitian. 

BAB III Metode Penelitian 

Membahas tentang perancangan peralatan serta kontrol peralatan untuk 

mempermudah kegiatan penanaman bibit padi. 

BAB IV Hasil dan Pembahasan 

Pengujian peralatan tanam padi dan analisa hasil uji lapangan 

BAB V Kesimpulan dan Saran 

Menguraikan tentang kesimpulan hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran 

terhadap pengembangan kedepan. 

  



4 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

 

2.1  Tinjauan Pustaka 

Dalam penelitian sebelumnya telah dilakukan penelitian tentang perancangan 

alat tanam padi dan pemanfaatan sensor Optocoupler. Hasil-hasil tersebut telah 

dipublikasikan baik secara Nasional maupun Internasional sebagai berikut. 

Budiman., Purwanto., dkk, telah melakukan modifikasi alat tanam bibit padi 

manual tipe dua baris model China, metodologi yang digunakan adalah identifikasi 

karakter bibit padi, lahan sawah dan cara tanam bibit padi. Berdasarkan hasil uji 

lapangan, diperoleh jumlah bibit tertanam tiap lubang berkisar 2-8 bt/lubang, jumlah 

lubang tidak tertanam 41,27%, bibit mengambang 9,92%, bibit rusak 7,5% dan 

kedalaman tanam 9,8 cm. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja alat tanam masih belum 

sempurna, namun tetap dilkukan perbaikan terus menerus, terutama pada unit 

pengumpan dan pengambil sampai didapatkan hasil yang stabil. 

Mery subito dan Riza., telah melakukan penelitian yakni memodifikasi kWh-

meter konvensional dengan memanfaatkan sensor Optocoupler dan mikrokontrol 

AT89S52 untuk menghitung banyaknya pemakaian energi yang harganya ditampilkan 

melalui LCD untuk mengetahui dengan mudah besar tagihan listrik dalam rupiah. 

Sensor Optocoupler akan membaca jumlah putaran piringan yang kemudian dikirimkan 

ke mikrokontrol AT89S52. 

Berdasarkan tinjauan pustaka yang ada, maka dilakukan suatu penelitian dengan 

judul ”Rancang Bangun Rice Transplanter berbasis Arduino UNO”. 
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2.2. Dasar  Teori 

2.2.1 Padi (Oryza Sativa) 

Padi merupakan tanaman pangan berupa rumput berumpun. Tanaman pertanian 

kuno berasal dari dua benua yaitu Asia dan Afrika Barat tropis dan subtropis. Bukti 

sejarah memperlihatkan bahwa penanaman padi di Zhejiang (Cina) sudah dimulai pada 

3.000 tahun SM. Fosil butir padi dan gabah ditemukan di Hastinapur Uttar Pradesh 

India sekitar 100-800 SM. Selain Cina dan India, beberapa wilayah asal padi adalah, 

Bangladesh Utara, Burma, Thailand, Laos, Vietnam. 

 

2.2.1.1 Pedoman Budidaya 

Syarat benih yang baik untuk budidaya tanaman padi adalah : 

1. Tidak mengandung gabah hampa, potongan jerami, kerikil, tanah dan hama gudang. 

2. Warna gabah sesuai aslinya dan cerah. 

3. Bentuk gabah tidak berubah dan sesuai aslinya. 

4. Daya perkecambahan 80%. 

Penyiapan Benih dimulai dengan Benih dimasukkan ke dalam karung goni dan 

direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya perkecambahan benih bersamaan. 

Teknik Penyemaian Benih Padi sawah untuk satu hektar padi sawah diperlukan 25-40 

kg benih tergantung pada jenis padinya. Lahan persemaian dipersiapkan 50 hari 

sebelum semai. Luas persemaian kira-kira 1/20 dari area sawah yang akan ditanami. 

Lahan persemaian dibajak dan digaru kemudian dibuat bedengan sepanjang 500-600 

cm, lebar 120 cm dan tinggi 20 cm. Sebelum penyemaian, taburi pupuk urea dan SP-36 

masing-masing 10 gram/meter persegi. Benih disemai dengan kerapatan 75 gram/meter 

persegi. 

Pemeliharaan Pembibitan/Penyemaian dilakukan mengairi media tanam dengan 

berangsur sampai setinggi 5 cm. Semprotkan pestisida pada hari ke 7 dan taburi pupuk 

urea 10 gram/meter persegi pada hari ke 10. Bibit yang siap dipindah tanamkan ke 

sawah berumur 25-40 hari, berdaun 5-7 helai, batang bawah besar dan kuat, 

pertumbuhan seragam, tidak terserang hama dan penyakit. 

 

2.1.1.2 Pengolahan Media Tanam 

Untuk mendapatkan hasil budidaya padi yang baik, maka pengolahan lahan padi 

sawah perlu memperhatikan tahakpan berikut ini : 
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a. Membersihkan saluran air dan sawah dari jerami dan rumput liar. 

b. Perbaiki pematang serta cangkul sudut petak sawah yang sukar dikerjakan dengan 

bajak. 

c. Membajak sawah untuk membalik tanah dan memasukkan bahan organik yang ada di 

permukaan. Pembajakan pertama dilakukan pada awal musim tanam dan dibiarkan 2-

3 hari setelah itu dilakukan pembajakan ke dua yang disusul oleh pembajakan ketiga 

3-5 hari menjelang tanam. 

d. Ratakan permukaan tanah sawah, dan hancurkan gumpalan tanah dengan cara 

menggaru. Permukaan tanah yang rata dapat dibuktikan dengan melihat permukaan 

air di dalam petak sawah yang merata. 

e. Lereng yang curam dibuat teras memanjang dengan petak-petak yang dibatasi oleh 

pematang agar permukaan tanah merata. 

Untuk penanaman padi sawah, bibit ditanam dalam larikan dengan jarak tanam 

20 x 20 cm, 25 x 25 cm, 22 x 22 cm atau 30 x 20 cm tergantung pada varitas padi, 

kesuburan tanah dan musim. Padi dengan jumlah anakan yang banyak memerlukan 

jarak tanam yang lebih lebar. Pada tanah subur jarak tanam lebih lebar. Jarak tanam di 

daerah pegunungan lebih rapat karena bibit tumbuh lebih lambat. 2-7 batang bibit 

ditanam pada kedalaman 3-4 cm. (www..ristek.go.id). 

 

2.2.2  Rice Transplanter 

Rice transplanter adalah jenis mesin penanam padi yang dipergunakan untuk 

menanam bibit padi yang telah disemaikan pada areal khusus dengan umur tertentu, 

pada  areal  tanah  sawah  kondisi  siap  tanam,  mesin  dirancang  untuk  bekerja  pada 

lahan berlumpur (puddle). Oeh karena itu mesin ini dirancang ringan dan dilengkapi 

dengan alat pengapung. 

Rice transplanter merupakan alat yang tepat untuk mempercepat dan 

meminimalisir  biaya  penanaman  benih,  waktu  yang  dibutuhkan  dalam  proses 

penanaman  padi  juga relatif lebih cepat. Rice Transplanter terdiri dari beberapa bagian 

diantaranya adalah : 

1. Travelling Devices yang berfungsi untuk menggerakkan transplanter ke depan dan 

belakang 

2. Feeding Devices yang terdiri dari 

http://www.warintek.ristek.go.id/
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 Seedling  Tray  berfungsi  sebagai  tempat  meletakkan  persemaian  yang  akan 

ditanam 

 Seedling  Stopper  berfungsi  sebagai  alat  penahan  persemaian  yang  terdapat  pada 

seedling tray 

 Seedling Feeding Pawl untuk menggerakkan seedling tray kekanan dan kekiri agar 

pengambilan persemaian merata 

3. Planting Devices terdiri dari 

 Planting Arm berfungsi mengerakkan garpu penanam atau planting fork 

 Planting fork sebagai alat pengambil bibit persemaian dari seedling tray 

 Operating  Devices  adalah  alat  pengendalian  operasi  terdiri  atas  motor,  kopling, 

gas, versneling, rem (Ansiska P., 2013) 

 

2.2.3 Motor DC 

Motor DC atau motor arus searah adalah suatu mesin yang berfungsi untuk 

mengubah tenaga listrik arus searah menjadi tenaga gerak atau tenaga mekanik, yang 

tenaga gerak tersebut berupa putaran dari rotor. Prinsip kerja dari motor DC hampir 

sama dengan generator AC, perbedaannya hanya terletak dalam konversi daya.  

Prinsip  dasarnya  adalah  apabila  suatu  kawat  berarus diletakkan diantara kutub-

kutub  magnet   (U-S), maka pada kawat itu akan bekerja suatu gaya yang 

menggerakkan kawat tersebut. 

 

 

 

 

Gambar 2.1.  Prinsip kerja Motor DC (Pitowarno, 2006) 

Apabila sebuah belitan terletak dalam medan magnet yang homogen, arah 

putaran ditunjukkan seperti gambar diatas, karena kedua sisi lilitan mempunyai arus 

yang arahnya berlawanan. 

 

2.2.3.1 Pengatur Arah Putaran Motor DC 

Dalam aplikasinya seringkali sebuah motor digunakan untuk arah yang searah 

dengan jarum jam maupun sebaliknya. Untuk mengubah putaran dari sebuah motor 

dapat dilakukan dengan mengubah arah arus yang mengalir melalui motor tersebut. 
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Secara sederhana seperti yang ada pada gambar 2.2, hal ini dapat dilakukan hanya 

dengan mengubah polaritas tegangan motor. 

 

Gambar 2.2. Pengaturan arah putaran Motor DC (Pitowarno, 2006) 

 

2.2.3.2 Motor Wipper 

Motor wiper adalah motor listrik DC yang dikombinasikan dengan magnet alam 

sebagai stator dan armature sebagai rotornya. Pada poros rotor ditumpu oleh dua buah 

bola yang dapat memperhalus suara dan memperlambat putaran. Ujung poros terdapat 

gear yang menggerakkan gear pada mesin rice transplanter baik pada sisi pengumpan 

maupun penerima. 

 

Gambar 2.3. Motor Wipper (Amirono, 1999). 

 

2.2.4 Sensor Optocoupler 

Optocoupler adalah piranti elektronika yang memanfaatkan sinar on-off. Opto 

berarti optic dan coupler berarti pemicu. Jadi dapat diartikan bahwa Optocoupler 

merupkan suatu komponen yang bekerja berdasarkan picu cahaya optic, yang terdiri 

atas dua bagian yaitu  transmitter dan receiver. 

1. Transmitter dibangun dari sebuah LED infra merah yang cahayanya tidak dapat 

dilihat oleh mata telanjang. Jika dibandingkan dengan menggunakan LED biasa, 

LED infra merah memiliki ketahanan yang lebih baik terhadap sinar tampak. 
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2. Receiver dibangun dari sebuah phototransistor yaitu suatu transistor yang peka 

terhadap tenaga cahaya. Spectrum infra merah yang merupakan sumber cahaya 

menghasilkan energi panas yang lebih besar dari cahaya tampak.  

 

 

Gambar 2.4. skema sensor Optocoupler (datasheet) 

 

2.2.5  Arduino UNO (Atmega328) 

Arduino UNO adalah sebuah board mikrokontroler yang didasarkan pada 

ATmega328 (datasheet). Arduino UNO mempunyai 14 pin digital input/output (6 di 

antaranya dapat digunakan sebagai output PWM), 6 input analog, sebuah osilator 

Kristal 16 MHz, sebuah koneksi USB, sebuah power jack, sebuah ICSP header, dan 

sebuat tombol reset. Arduino UNO memuat semua yang dibutuhkan untuk menunjang 

mikrokontroler, mudah menghubungkannya ke sebuah computer dengan sebuah kabel 

USB atau mensuplainya dengan sebuah adaptor AC ke DC atau menggunakan baterai 

untuk memulainya.  

 

Gambar 2.5. Arduino UNO (Sujatmika., I W,  2014) 

  

http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc8161.pdf
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Ringkasan : 

Mikrokontroler    : ATmega328 

Tegangan pengoperasian   : 5V 

Tegangan input yang disarankan : 7-12V 

Batas tegangan input   : 6-20V 

Jumlah pin I/O digital  : 14 (6 menyediakan keluaran 

PWM) 

Jumlah pin input analog  : 6 

Arus DC tiap pin I/O   : 40 mA 

Arus DC untuk pin 3.3V  : 50 mA 

Memori Flash   : 32 KB 

(ATmega328), 

SRAM    : 2 KB 

(ATmega328) 

 

2.2.5.1 Daya (Power) 

Arduino UNO dapat disuplai melalui koneksi USB atau dengan sebuah power 

suplai eksternal. Sumber daya dipilih secara otomatis.  Suplai eksternal (non-USB) 

dapat diperoleh dari sebuah adaptor AC ke DC atau battery. Adaptor dapat dihubungkan 

dengan mencolokkan sebuah center-positive plug yang panjangnya 2,1 mm ke power 

jack dari board. Kabel lead dari sebuah battery dapat dimasukkan dalam header/kepala 

pin Ground (Gnd) dan pin Vin dari konektor POWER.  

Board Arduino UNO dapat beroperasi pada sebuah suplai eksternal 6 sampai 20 

Volt. Jika disuplai dengan yang lebih kecil dari 7 V, kiranya pin 5 Volt mungkin 

mensuplai kecil dari 5 Volt dan board Arduino UNO bisa menjadi tidak stabil. Jika 

menggunakan suplai yang lebih dari besar 12 Volt, voltage regulator bisa kelebihan 

panas dan membahayakan board Arduino UNO. Range yang direkomendasikan adalah 7 

sampai 12 Volt. Pin-pin dayanya adalah sebagai berikut:  

 VIN. Tegangan input ke Arduino board ketika board sedang menggunakan sumber 

suplai eksternal (seperti 5 Volt dari koneksi USB atau sumber tenaga lainnya yang 

diatur). Kita dapat menyuplai tegangan melalui pin ini, atau jika penyuplaian 

tegangan melalui power jack, aksesnya melalui pin ini. 
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 5V. Pin output ini merupakan tegangan 5 Volt yang diatur dari regulator pada board. 

Board dapat disuplai dengan salah satu suplai dari DC power jack (7-12V), USB 

connector (5V), atau pin VIN dari board (7-12). Penyuplaian tegangan melalui pin 

5V atau 3,3V membypass regulator, dan dapat membahayakan board. Hal itu tidak 

dianjurkan. 

 3V3. Sebuah suplai 3,3 Volt dihasilkan oleh regulator pada board. Arus maksimum 

yang dapat dilalui adalah 50 mA. 

 GND. Pin ground. 

 

2.2.5.2 Memori 

ATmega328 mempunyai 32 KB (dengan 0,5 KB digunakan untuk bootloader). 

ATmega 328 juga mempunyai 2 KB SRAM dan 1 KB EEPROM (yang dapat dibaca 

dan ditulis (RW/read and written) dengan EEPROM library).  

 

2.2.5.3 Input dan Output 

Setiap 14 pin digital pada Arduino UNO dapat digunakan sebagai input dan 

output, menggunakan fungsi pinMode(), digitalWrite(), dan digitalRead(). Fungsi-

fungsi tersebut beroperasi di tegangan 5 Volt. Setiap pin dapat memberikan atau 

menerima suatu arus maksimum 40 mA dan mempunyai sebuah resistor pull-up 

(terputus secara default) 20-50 kOhm. Selain itu, beberapa pin mempunyai fungsi-

fungsi spesial:  

 Serial: 0 (RX) dan 1 (TX). Digunakan untuk menerima (RX) dan memancarkan (TX) 

serial data TTL (Transistor-Transistor Logic). Kedua pin ini dihubungkan ke pin-pin 

yang sesuai dari chip Serial Atmega8U2 USB-ke-TTL. 

 External Interrupts: 2 dan 3. Pin-pin ini dapat dikonfigurasikan untuk dipicu sebuah 

interrupt (gangguan) pada sebuah nilai rendah, suatu kenaikan atau penurunan yang 

besar, atau suatu perubahan nilai. Lihat fungsi attachInterrupt() untuk lebih jelasnya. 

 PWM: 3, 5, 6, 9, 10, dan 11. Memberikan 8-bit PWM output dengan fungsi 

analogWrite(). 

 LED: 13. Ada sebuah LED yang terpasang, terhubung ke pin digital 13. Ketika pin 

bernilai HIGH LED menyala, ketika pin bernilai LOW LED mati. 

Arduino UNO mempunyai 6 input analog, diberi label A0 sampai A5, setiapnya 

memberikan 10 bit resolusi (contohnya 1024 nilai yang berbeda). Secara default, 6 input 

http://www.arduino.cc/en/Reference/EEPROM
http://arduino.cc/en/Reference/PinMode
http://arduino.cc/en/Reference/DigitalWrite
http://arduino.cc/en/Reference/DigitalRead
http://arduino.cc/en/Reference/AttachInterrupt
http://arduino.cc/en/Reference/AnalogWrite
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analog tersebut mengukur dari ground sampai tegangan 5 Volt, dengan itu mungkin 

untuk mengganti batas atas dari rangenya dengan menggunakan pin AREF dan fungsi 

analogReference(). Di sisi lain, beberapa pin mempunyai fungsi spesial: TWI: pin A4 

atau SDA dan pin A5 atau SCL. Mensupport komunikasi TWI dengan menggunakan 

Wire library Ada sepasang pin lainnya pada board :  

 AREF. Referensi tegangan untuk input analog. Digunakan dengan 

analogReference(). 

 Reset. Membawa saluran ini LOW untuk mereset mikrokontroler. Secara khusus, 

digunakan untuk menambahkan sebuah tombol reset untuk melindungi yang 

memblock sesuatu pada board. 

2.2.6 Mosfet  

Mosfet memiliki drain, source dan gate, namun gate terisolasi oleh suatu bahan 

oksida dan terbuat dari bahan metal seperti alumunium. Mosfet jenis enhancement kanal 

N memilii struktur sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Struktur fisik mosfet jenis enhancement kanal N (Boylestad R 1999) 

 

MOSFET bekerja seperti resistansi linier yang dikendalikan oleh VGS. Untuk VGS 

≤ Vt, resistansinya tidak terhingga, dan harganya menurun jika VGS melebihi Vt. Karena 

transistor MOSFET umumnya digunakan sebagai saklar (switch),  parameter yang 

penting pada transistor E-MOSFET adalah resistansi drain-source. Biasanya yang 

tercantum pada datasheet adalah resistansi pada saat transistor ON. Resistansi ini 

dinamakan RDS(on). Besar resistansi bervariasi mulai dari 0.3 Ohm sampai puluhan Ohm. 

Untuk aplikasi power switching, semakin kecil resistansi RDS(on) maka semakin baik 

transistor tersebut. Karena akan memperkecil rugi-rugi disipasi daya dalam bentuk 

panas.  

http://arduino.cc/en/Reference/AnalogReference
http://arduino.cc/en/Reference/Wire
http://arduino.cc/en/Reference/AnalogReference
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Gambar 2.7 Kurva karakteristik ID – VDS (Boylestad R, 1999)  

Kurva karakteristik menunjukkan 3 daerah kerja: 

1. Daerah ‘cutoff’ 

2. Daerah triode 

3. Daerah jenuh.  

Daerah jenuh dipakai bila FET bekerja sebagai penguat. Daerah cutoff dan 

trioda digunakan bila FET bekerja sebagai saklar. FET pada daerah cutoff jika: VGS < 

Vt. Pada daerah triode VGS lebih besar dari Vt. untuk menentukan besar arus maksimal 

yang mengalir pada drain menuju source dapat di hitung dengan formula sebagai 

berikut : 

𝐼𝐷 =  𝑘 (𝑉𝐺𝑆 − 𝑉𝑇)2   

    

 (2-1) 

𝑘 =  
𝐼𝐷 (𝑜𝑛)

(𝑉𝐺𝑆 (𝑜𝑛)−𝑉𝑇)2    

    

 (2-2) 

 

2.2.7 Gerak Melingkar Beraturan (GMB) 

Gerak melingkar beraturan merupakan gerak yang lintasannya melingkar dengan 

kelajuan linier (besar kecepatan linier) tetap, Dalam gerak melingkar beraturan 

diperoleh persamaan kecepatan linier, kecepatan sudut dan sudut tempuh sebagai 

berikut. 
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𝑣 =  
2.𝜋.𝑅

𝑇
=  𝜔. 𝑅    

    

 (2-3) 

𝜔 =  
2𝜋

𝑇
     

                       (2-4) 

𝜃 = 𝜔. 𝑡      

                       (2-5) 

 

Gerak melingkar dimanfaatkan pada sistem  mekanis untuk menghubungkan 

roda – roda, gear atau peralatan lainnya yang bergerak melingkar dengan sistem seporos 

atau tidak seporos seperti berikut : 

 

Gambar 2.8 Gerak melingkar dengan hubungan seporos (Alonso, M, 1992) 

 

Dalam hubungan gerak melingkar seporos kecepatan sudut adalah sama sesuai 

dengan persamaan berikut :  

𝜔𝐴 =  𝜔𝐵 →  
𝑣𝐴

𝑅𝐴
=  

𝑣𝐵

𝑅𝐵
   (2-6) 

 

Gambar 2.9 Gerak melingkar dengan hubungan tidak seporos (Alonso, M, 1992) 

 

Jika roda A dan B bersinggungan diluar atau kedua tepi roda dihubungkan dengan tali 

(tidak seporos), maka besarnya kecepatan linier kedua roda sama. 

 

𝑣𝐴 = 𝑣𝐵 →  𝜔𝐴𝑅𝐴 =  𝜔𝐵𝑅𝐵   (2-7) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metode Penelitian 

Penelitian ini merancang sebuah peralatan tanam padi dengan memanfaatkan 

sensor Arduino Uno sebagai sistem kontrol dan sensor Optocoupler  untuk mendapatkan 

jarak tanam yang sudah ditentukan sehingga didapatkan rancangan yang tepat dalam 

membangun alat tanam padi dengan memanfaatkan sensor Optocoupler. 

 

3.2  Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Desa Jempong Wareng Kelurahan Ampenan, 

Kecamatan Ampenan Utara, Kota Mataram. 

 

3.3  Alat dan Bahan Penelitian 

3.3.1 Alat Penelitian 

Perangkat yang digunakan pada penelitian ini adalah seperangkat laptop acer 

system operasi Windows 7 Ultimate 32-bit, Microsoft Office 2010, Google Sketchup 

2015, Proteous 2007, Arduino dan lengkap dengan perangkat lain meliputi : 

1.  Mesin las 4.  Gerinda 

2.  Geregaji besi 5. Tang 

3.  Geregaji kayu 6. Mesin bor 

3.3.2  Bahan Penelitan 

 Bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi. 

1.  Baja ringan 6.  Arduino Uno 

2.  Mur dan Baut 7.  Sensor Optocoupler 

3.  Motor wiper 24 V DC 8.  Konektor 

4.  Klem 9.  Bearing 

5.  Sumber Baterai 24 V DC 10.  Besi plat 
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3.3.3Data Penelitian 

Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan sistem tanam padi legowo. 

Legowo adalah cara tanam padi sawah yang memiliki beberapa barisan tanaman 

kemudian  diselingi oleh 1 baris kosong. Jarak tanam pada tipe legowo adalah 20 cm 

(antar barisan) x 10 cm (barisan pinggir) x 40 cm (barisan kosong). Modifikasi jarak 

tanam pada cara tanam legowo bisa dilakukan dengan berbagai pertimbangan. Secara 

umum, jarak tanam yang dipakai adalah 20 cm dan bisa dimodifikasi menjadi 22,5 cm 

atau 25 cm sesuai pertimbangan varietas padi yang akan ditanam atau tingkat kesuburan 

tanahnya. 

Data diatas digunakan sebagai acuan dalam uji lapangan sebagai penunjang 

penelitian meliputi : 

1. Data jarak tanam digunakan untuk mendapatkan jarak sesuai dengan kebutuhan. 

2. Data error jarak tanam digunakan untuk mengetahui perbedaan antara jarak yang 

sudah ditentukan dengan output alat penelitian. 

3.4  Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi, yaitu melakukan pengambilan gambar terkait dengan kegiatan tanam padi 

secara manual, mengambil data jarak tanam padi yang dilakukan secara manual, 

kedalaman tanam bibit padi, jumlah bibit padi yang tertanam setiap lubang dan 

ukuran bibit padi 

2. Literatur, yaitu pengumpulan data dan membaca literatur yang berkaitan dengan 

tugas akhir. 

3. Interview, yaitu pengumpulan data dan informasi dengan teknik wawancara langsung 

dengan petani dan buruh tani yang berkaitan dengan teknik-teknik budidaya padi 

serta umur buruh tani rata-rata yang bekerja untuk menenam bibit padi. 
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3.5 Perancangan Peralatan 

3.5.1 Perancangan Sistem 

Arduino Uno

 

Optocoupler
 

Gambar 3.1. Diagram blok sistem Rice Transplanter 

Sensor Optocoupler dihubungkan dengan arduino uno yang nantinya akan 

mengolah data digital, dari Optocoupler Arduino uno akan memerintahkan motor untuk 

bekerja apabila receiver mendapatkan cahaya infra merah yang dikirim oleh transmitter. 

3.5.2 Perancangan Mesin Rice Transplanter 

Perancangan mesin rice transplanter meliputi beberapa bagian sebagai berikut : 

 

 

Gambar 3.2. Bagian pengumpan alat tanam padi 
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Gambar 3.3. Bagian penerima (penanam) pada alat tanam padi 

 

 

Gambar 3.5. Bagian pelampung dan roda pada alat tanam padi 
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Gambar 3.6. Bagian tempat bibit pada alat tanam padi  

 

Gambar 3.7. Bagian kerangka utama pada alat tanam padi 
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Gambar 3.8. Rice transplanter (alat tanam padi) 

  



21 
 

3.5.3 Proses Rancang Bangun Rice Transplanter 

Proses rancang bangun  dan pengujian mesin rice transplanter dengan penggerak 

motor DC sesuai dengan diagram alir berikut : 

Mulai

Perancangan 

Rice Transplanter

Perancangan bagian (komponen) :

Unit Bergerak, Kotak Pengumpan, Rangka Utama, 

Tuas Pengambilan Bibit, Lengan Penanam, Sistem 

Kontrol Penggerak Motor

Penggabungan 

Komponen

Uji Fungsional

Uji Lapangan

Analisis dan 

Evaluasi Hasil uji

Selesai

YA

TIDAK

YA

TIDAK

 

Gambar 3.9. Diagram alir penelitian 

  



22 
 

3.5.4 Perancangan Program 

Program dibuat dalam bahasa C menggunakan software arduino untuk 

menjalankan perintah pembacaan sensor Optocoupler dan memerintahkan motor untuk 

bekerja sesuai dengan perputaran piringan yang telah ditentukan untuk mendapatkan 

jarak yang diinginkan. 

START

Inisialisasi

Sensor Membaca 

Perputaran Piringan

Infra Merah Diterima Receiver

Motor Berputar

YA

TIDAK

STOP

 

Gambar 3.10. Diagram alir  program 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Penelitian ini merancang sebuah peralatan tanam padi dengan memanfaatkan 

Arduno UNO sebagai sistem kontrol dan sensor Optocoupler  untuk mendapatkan jarak 

tanam yang sudah ditentukan yaitu 25 cm untuk jarak ke depan, dan 22 cm untuk jarak 

ke samping (berdasarkan mekanis peralatan), sehingga didapatkan rancangan yang tepat 

dalam membangun alat tanam padi dengan memanfaatkan sensor Optocoupler. 

 

4.1 Langkah-Langkah Pembuatan Alat Tanam Padi 

Desain peralatan tanam padi dalam penelitian ini adalah merancang sebuah 

peralatan dengan dua titik tanam dalam satu kali pergerakan menanam. Proses 

pembuatan sebuah peralatan tanam padi  dibagi menjadi beberapa bagian sebelum diuji 

dan digabungkan menjadi satu, bagian-bagian tersebut diantaranya adalah :   

1. Kerangka utama  

2. Tempat bibit padi 

3. Pengumpan bibit padi 

4. Penanam bibit padi 

5. Penahan dan pendorong bibit padi 

6. Kotak penyimpanan baterai dan komponen pengendali  

7. Pelampung dan roda 

 

4.1.1 Kerangka Utama Alat Tanam Padi 

Kerangka utama merupakan tempat dimana bagian-bagian lain dari alat tanam 

padi akan disatukan, untuk mempermudah proses penggabungan bagian-bagian  lain 

dari alat tanam padi, maka desain dan pembuatan kerangka utama harus kokoh dan kuat 

serta diusahakan untuk dapat dibongkar dan dipasang dengan mudah, sehingga pada 

bagian ini terdapat mur dan baut yang cukup banyak untuk menggabungkan setiap 

bagian dari alat tanam padi. 
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Gambar 4.1 Kerangka utama pada alat tanam padi 

 

4.1.2 Tempat Bibit Padi 

Sebelum proses penanaman padi berlangsung, terlebih dahulu bibit padi 

ditempatkan pada bagian tempat seperti gambar 4.2. bibit padi ditempatkan secara 

horizontal pada sisi kiri dan kanan dengan posisi akar berada di bagian dalam. Posisi 

bibit padi diusahakan teratur dan rapi agar proses pengambilan bibit oleh bagian 

pengumpan bibit tidak berantakan. 

 

 

Gambar 4.2 Bagian tempat bibit padi pada alat tanam padi 
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4.1.3 Pengumpan Bibit Padi  

Bagian pengumpan bibit padi merupakan bagian yang berputar 360° dan  

mengambil bibit dari tempat bibit padi untuk diumpankan kebagian penanam, pada 

bagian tengah terdapat besi plat yang memiliki diameter setengah lingkaran yang 

berbeda dalam keadaan statis atau tidak berputar seperti terlihat pada gambar 4.3, 

ukuran diameter lingkaran yang lebih kecil 15 cm (no 1) sedangkan yang lebih besar 

19cm (no 2). Fungsi dari diameter lingkaran yang berbeda ini yakni apabila bagian 

pengumpan berputar dan poros bagian penjepit berada pada diameter lingkaran yang 

lebih kecil maka posisi dari penjepit akan membuka (no 3), posisi membukanya penjepit 

ini adalah untuk mengambil bibit dari tempat bibit dan melepaskan bibit untuk di tanam 

oleh bagian penanam bibit pada alat tanam padi. Sedangkan apabila poros bagian 

penjepit berada pada diameter lingkaran yang lebih besar maka posisi dari penjepit akan 

menjepit bibit padi agar tidak lepas saat bagian pengumpan berputar (no 4).  

 

  

Gambar 4.3 Bagian pengumpan bibit padi pada alat tanam padi 

 

Pada peralatan tanam padi yang dirancang terdapat dua buah Bagian pengumpan 

yaitu pada sisi kiri dan kanan kerangka utama sebagai pengumpan kedua buah lengan 

penanam. Bagian tengah pada poros utama terdapat bagian pengatur membuka dan 

menutupnya penahan bibit yang berputar 360° dan dua buah gear, gear dengan diameter 

7 cm akan di kopel dengan motor penggerak, sedangkan gear dengan diameter 12 cm 

akan dikopel dengan gear pada bagian penanam sehingga pergerakan bagian 

pengumpan dan penanam dikendalikan oleh sebuah motor DC. 
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4.1.4 Penanam Bibit Padi 

Penanam bibit padi merupakan bagian yang meletakkan atau menanam bibit padi 

ke media tanam. Pada bagian penanam bibit terdapat 4 bagian lengan, sebuah engkol 

lengan dengan panjang 8 cm (no 1) yang berputar 360° akan menggerakkan lengan 

penanam, tetapi lengan penanam dengan panjang 50 cm (no 2) tidak berputar 360° agar 

tidak bersinggungan dengan poros bagian pengumpan dan tempat bibit, sehingga lengan 

penanam harus ditopang dengan dua buah lengan lainnya (no 3 dan 4) yang mengikuti 

proses perputaran pada lengan engkol.  

 

 

Gambar 4.4 Bagian penanam bibit padi pada alat tanam padi 

 

4.1.5 Penahan  dan Pendorong Bibit Padi 

Bagian penahan bibit padi diatur untuk dapat menutup dan membuka dengan lebar 

1,5 cm agar jumlah bibit padi yang akan diumpan dapat diatur, seperti terlihat pada 

gambar 4.5, untuk dapat menutup dan membuka maka bagian ini di hubungkan dengan 

sebuah pengatur berbentuk lonjong (no. 3) yang terdapat pada poros lengan pengumpan, 

penahan bibit (no. 1) akan membuka dan menutup sesuai dengan perputaran piringan 

berbentuk lonjong tersebut. Sedangkan bagian pendorong bibit (no. 2) di desain untuk 

dapat naik dan turun membentuk 
1

8
 lingkaran, bagian ini di hubungkan dengan poros 

gear bagian penanam bibit.  
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Gambar 4.5 Bagian penahan dan pendorong bibit padi pada alat tanam padi 

 

Prinsip kerja dari bagian penahan dan pendorong bibit ini adalah apabila penahan 

bibit sedang dalam proses membuka maka bagian pendorong akan mendorong bibit 

turun untuk selanjutnya dijepit oleh bagian pengumpan pada alat tanam padi, begitu 

pula sebaliknya apabila penahan bibit dalam kondisi menutup maka bagian pendorong 

bibit kembali ke posisi semula agar tidak menghalangi bibit yang turun saat penahan 

bibit padi akan membuka. 

 

4.1.6 Kotak Penyimpanan Baterai Dan Komponen Pengendali  

Pada bagian ini diletakkan beberapa bagian komponen elektris berupa dua buah 

baterai, Arduino Uno, driver motor, dan rangkaian sensor Optocoupler yang sangat 

rentan akan kerusakan apabila terkena air atau juga lumpur. 

 

 

Gambar 4.6 Bagian kotak tempat baterai dan komponen pengendali pada alat tanam padi 
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4.1.7 Pelampung dan Roda 

Pelampung pada peralatan tanam padi berfungsi sebagai penahan agar alat tanam 

padi tidak masuk ke dalam lumpur, selain itu juga pelampung berfungsi sebagai 

pembantu pergerakan agar alat tanam padi mudah digerakkan di atas media tanam yang 

berlumpur dan berair.  

 

 

Gambar 4.7 Bagian pelampung dan roda pada alat tanam padi 

 

Bagian roda berfungsi sebagai pemutar piringan yang nantinya akan dibaca oleh 

sensor Optocoupler,  pada poros roda terdapat sebuah gear dan dikopel dengan gear 

yang terdapat pada piringan,  jadi piringan yang dibaca oleh sensor akan berputar 

apabila roda pada alat tanam padi berputar. 

 

4.2 Langkah- Langkah Pengujian Sistem 

Untuk mengetahui kinerja pada sistem perancangan,  perlu dilakukan beberapa 

pengujian alat meliputi pengujian hardware (perangkat keras) dan pengujian software 

(perangkat lunak). Pengujian hardware yaitu berupa pengujian mekanis dan elektris 

pada alat tanam padi yang dirancang, sedangkan pengujian software berupa pengujian 

program yang dijalankan oleh Arduino Uno. Untuk memudahkan penulis dalam 

melakukan proses pengujian alat, maka dilakukan pengujian secara terpisah dan secara 

keseluruhan. Adapun proses pengujian yang dilakukan meliputi : 
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1. Pengujian bagian pengumpan pada alat tanam padi 

2. Pengujian bagian penanam pada alat tanam padi  

3. Pengujian motor DC 

4. Pengujian sensor Optocoupler 

5. Pengujian keseluruhan sistem 

 

4.2.1 Pengujian Bagian Pengumpan pada Alat Tanam Padi 

Pengujian bagian pengumpan ini dilakukan untuk mengetahui jumlah bibit padi 

yang diambil dari tempat bibit dan apakah bibit padi diumpankan ke bagian penanam 

atau tidak.  

 

 

(a) 

 

(b) 

Gambar 4.8 Pengujian bagian pengumpan pada alat tanam padi. (a). Pengumpan menjepit bibit 

padi agar tidak jatuh. (b). Pengumpan membawa bibit ke bagian penanam  

 

Dari gambar 4.8 dapat dilihat bahwa bagian pengumpan dapat mengambil bibit 

dari tempat bibit dengan jumlah 5 batang, mampu menjepit bibit agar tidak jatuh dan 

mampu mengumpankan bibit ke bagian penanam dengan posisi penjepit terbuka saat 

bibit akan di tanam oleh bagian penanam pada alat tanam padi. 

 

4.2.2 Pengujian Bagian Penanam pada Alat Tanam Padi 

Pengujian bagian penanam dilakukan untuk mengetahui apakah bagian penanam 

menerima bibit yang diumpankan dengan baik atau tidak. Pengujian ini juga dilakukan 

untuk melihat bagaiamana posisi bibit padi pada saat proses penanaman apakah bibit 

dapat tertanam dengan lurus atau tidak. 
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Gambar 4.9. Pengujian bagian penanam pada alat tanam padi 

 

Dari gambar 4.9 dapat dilihat bahwa bagian penanam dapat mengambil bibit dari 

bagian pengumpan dan mampu menanam bibit dengan posisi berdiri karena bantuan 

dari besi strip yang terpasang statis dan berada diantara bagian pengumpan dengan 

bagian penanam pada alat tanam padi. 

 

4.2.3 Pengujian Motor DC 

Penggunaan motor DC pada alat tanam padi adalah untuk memutar bagian 

mekanis dari alat tanam padi, yaitu bagian pengumpan dan penanam bibit padi. Pada 

ujung motor terdapat gear yang dikopel dengan gear pada bagian pengumpan dan gear 

pada bagian penanam alat tanam padi. Berikut adalah gambar dari bagian-bagian yang 

dikopel dengan gear pada motor wipper.  

 

Gear pada 

Motor DC

Gear pada 

Pengumpan
Gear pada 

Penanam

 

Gambar 4.10. Kopel gear motor DC, bagian pengumpan dan penanam menggunakan rantai 
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Dari gambar 4.8. dapat dilihat bahwa perubahan pergerakan melingkar antara gear 

pada motor DC dan gear dengan diameter lebih kecil pada bagian pengumpan adalah 

sistem serantai, berdasarkan sistem tersebut maka kecepatan linier dari kedua gear 

tersebut adalah sama, begitu pula dengan kecepatan sudutnya bernilai sama karena 

diameter dari kedua gear adalah sama yaitu 7 cm.  

(𝑣𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 =  𝑣𝑝𝑒𝑛𝑔𝑢𝑚𝑝𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑛 𝜔𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 = 𝜔𝑝𝑒𝑛𝑔𝑢𝑚𝑝𝑎𝑛 ). 

Sedangkan perubahan pergerakan melingkar antara gear pada bagian pengumpan 

yang diameternya lebih besar dengan gear pada bagian penanam juga sistem serantai, 

berdasarkan sistem tersebut maka kecepatan linier dari kedua gear tersebut adalah sama, 

sedangkan kecepatan sudutnya bernilai berbeda karena diameter dari kedua gear adalah 

berbeda yaitu 12 cm dan 6 cm. 

(𝑣𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 =  𝑣𝑝𝑒𝑛𝑔𝑢𝑚𝑝𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑛 𝜔𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 ≠ 𝜔𝑝𝑒𝑛𝑔𝑢𝑚𝑝𝑎𝑛 ). 

Motor DC yang digunakan dalam perancangan ini hanya dikondisikan dalam 

keadaan ON (berputar) atau OFF (berhenti berputar), sehingga tidak memerlukan 

pengaturan kecepatan dengan system PWM atau juga PID. Perlu untuk diketahui juga 

bahwa motor dalam kondisi tanpa beban memliki kecepatan 130 rpm, sedangkan dalam 

kondisi berbeban atau setelah terhubung dengan seluruh bagian mekanis adalah 110 

rpm. Pengujian motor dilakukan untuk mendapatkan setengah putaran pada motor DC. 

Berikut ini merupakan rangkaian driver motor dengan menggunaan mosfet IRFP 150N. 

 

 

Gambar 4.11. Rangkaian Pengujian Motor DC 

Driver motor mengguanaan mosfet tipe IRFP 150N dihubungkan dengan pin 11 

pada Arduino untuk mendapatkan perintah apakah motor akan berputar atau berhenti. 

Terminal drain pada mosfet diberikan tegangan +24V sesuai dengan kebutuhan 

tegangan motor DC yang digunakan, sedangakan terminal gate di berikan tegangan 5V 

(terhubung dengan pin 11 pada Arduino) dan terminal source dihubungkan ke ground. 
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Berikut ini listing program pengaturan kecepatan motor DC pada Arduino: 

 

Listing Progam 4.1. : 

 

const int dinamo = 11; 

void setup(){ 

  pinMode(dinamo, OUTPUT);} 

void loop(){ 

    digitalWrite(dinamo, HIGH); 

    delay (280); 

    digitalWrite(dinamo, LOW); 

    delay (1000);} 

  

Berdasarkan listing program 4.1 waktu motor berputar (ON) di atur sebesar 0,28 

detik untuk mendapatkan setengah putaran pada motor DC (wipper) dengan konstan.  

  

4.2.4  Pengujian Sensor Optocoupler 

Pengujian sensor Optocoupler dilakukan untuk mengetahui kondisi sensor apakah 

berfungsi dengan baik atau tidak. Optocoupler dihubungkan dengan Arduino, sisi anode 

pada Optocoupler diberikan tegangan 5V (pin pada Arduino), bagian cathode dan 

ground Optocoupler  terhubung dengan pin ground pada Arduino sedangkan  Vcc 

terhubung dengan pin 12.  

    

(a) (b) 

Gambar 4.12 Pengujian sensor Optocoupler. (a) Kondisi ON. (b) Kondisi OFF 

Pengujian dilakukan dengan menggunakan piringan yang telah diberikan celah-

celah sebanyak empat buah. Dari gambar tersebut akan didapatkan hasil pengujian yaitu 

apabila kondisi awal celah piringan belum sampai pada bagian transmitter dan receiver 

sensor Optocoupler, maka LED pada pin 13 dari Arduino Uno akan mati (tegangan 

terukur = 0.25 V) selanjutnya apabila piringan berputar dengan perlahan agar celah pada 
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piringan sampai pada bagian transmitter dan receiver sensor Optocoupler, maka LED 

pada pin 13 dari Arduino Uno akan menyala (tegangan terukur 4,83 V). 

Berikut ini listing program untuk mengetahui apakah sensor berfungsi dengan 

baik atau tidak pada Arduino : 

Listing Progam 4.2 : 

const int Optocoupler = 12; 

const int LED = 13; 

void setup(){ 

  pinMode(LED, OUTPUT); 

  pinMode(Optocoupler, INPUT); 

  Serial.begin(9600);} 

void loop(){ 

const int tegangan_opto = digitalRead(Optocoupler); 

   if (tegangan_opto == HIGH) { 

    digitalWrite(LED, HIGH); 

    delay (280);} 

  else { 

    digitalWrite(LED, LOW); 

    delay = (1000);} 

  Serial.println(tegangan_opto);} 

 

Berdasarkan listing program 4.2. waktu LED untuk (on) diatur sebesar 0,28 detik 

sesuai dengan cara untuk mendapatkan setengah putaran pada motor DC (wipper) 

dengan konstan. Sensor Optocoupler akan memberikan instruksi HIGH apabila celah 

pada besi terbaca (sinyal infra merah yang dikirim telah di terima oleh photo transistor). 

 

4.2.5 Pengujian Keseluruhan Sistem 

Pengujian keseluruhan sistem dilakukan dengan menggabungkan setiap bagian 

dari alat tanam menjadi satu, baik bagian mekanis ataupun elektris. Pengujian dilakukan 

untuk mengambil data serta menguji seluruh sistem hardware maupun software apakah 

sudah bekerja dengan baik atau belum.  

Sebelum dilakukan pengujian peralatan, terlebih dahulu perlu diketahui kecepatan 

berjalan pada lumpur dengan jarak yang sudah ditentukan untuk mendapatkan waktu 

yang di butuhkan dalam satu kali proses menanam bibit padi. Dari hasil percobaan di 

lapangan didapatkan hasil sebagai berikut : 
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Tabel 4.1 Data waktu tempuh jarak 11 meter. 

No Waktu Tempuh (s) 

1 18,75 

2 19,5 

3 17,88 

4 18,95 

5 18,05 

 

Berdasarkan tabel 4.1, maka didapatkan waktu tempuh rata-rata untuk jarak 11 

meter adalah sebagai berikut : 

𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑢ℎ 𝑟𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 =  
∑ 𝑥

𝑛
=  

93.13

5
= 18,626 𝑠 

Untuk mendapatkan nilai kecepatan berjalan dengan menarik alat tanam padi pada 

media tanam di gunakan persamaan berikut :  

𝑣 =  
𝑆

𝑡
=  

11

18,626
= 0,59 𝑚

𝑠⁄  

Apabila jarak tanam yang diinginkan hanya 25 cm, maka waktu tanam yang 

dibutuhkan untuk mendapatkan satu kali menanam digunakan persamaan berikut : 

𝐽𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑢ℎ 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑢ℎ 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
=  

𝐽𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑇𝑎𝑛𝑎𝑚

𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑇𝑎𝑛𝑎𝑚
→ 

 
1100 𝑐𝑚

18,626 𝑠
=  

25 𝑐𝑚

𝑥
→ 

𝑥 = 1,476 𝑠 

Waktu tempuh selama 1,476 s merupakan waktu tempuh tercepat yang bisa 

dilakukan untuk menanam bibit dari satu titik menuju titik selanjutnya, sehingga waktu 

perputaran motor DC dalam setengah putaran (0,28 s) untuk satu kali proses menanam 

berada diantara waktu perpindahan tersebut.  

Penggabungan pengujian sensor Optocoupler dengan motor DC dilakukan dengan 

cara sebagai berikut :  
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Gambar 4.13 Pengujian bagian elektris berupa sensor Optocoupler dan motor DC 

Komponen elektris terdiri atas beberapa komponen diantaranya adalah : 

1. Dua buah baterai 12 V DC, 12 Ah 

2. Board Arduino Uno 

3. Sensor Optocoupler dan komponen pendukungnya berupa resistor dan kapasitor 

4. Board driver motor yang terdiri atas Mosfet, diode dan konektor penghubung 

5. Motor Wipper 24 V DC 

6. Sakelar 

7. Kabel penghubung 

Berdasarkan gambar 4.12, baterai yang telah dirangkai secara seri menyuplai 

kebutuhan daya yang diperlukan oleh setiap komponen. Arduino diberikan tegangan 12 

Volt yang di sambungkan langsung ke power jack pada Arduino, Vcc pada sensor 

Optocoupler disambungkan dengan pin 5 Volt pada Arduino, sedangkan driver motor di 

berikan tegangan 24 Volt sesuai dengan kebutuhan motor untuk dapat berputar. 
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 Pengujian mekanis dan elektris dilakukan dengan cara mengkopel motor dengan 

bagian pengumpan dan penanam bibit seperti gambar 4.8. Piringan yang akan dibaca 

oleh sensor Optocoupler juga perlu dikopel dengan bagian roda pada alat tanam padi 

melalui sebuah rantai dan gear yang memiliki diameter sama yaitu 7 cm. Karena 

piringan dikopel dengan bagian roda, maka piringan akan berputar sesuai dengan 

perputaran pada roda seiring dengan pergerakan melangkah saat proses menanam bibit 

padi. Apabila piringan berputar, sensor akan membaca perputaran piringan yang 

kemudian dikirim menuju Arduino Uno untuk di proses terlebih dahulu sebelum 

menginstruksikan motor untuk bekerja Jadi motor akan berputar apabila celah pada 

piringan terbaca, dan akan berhenti berputar apabila tidak ada celah yang terbaca oleh 

sensor.  

Roda Pada Alat 

Tanam Padi

Piringan Pada Alat 

Tanam Padi

Gear Piringan Pada 

Alat Tanam Padi

Gear roda Pada 

Alat Tanam Padi

 

Gambar 4.14 Cara mengkopel piringan dengan roda pada alat tanam padi 

 

Dari gambar 4.14 terlihat bahwa antara roda dengan piringan yang dikopel 

merupakan sistem sepusat dan serantai karena diameter gear yang digunakan adalah 

sama, karena diameter roda 32 cm dan diameter piringan 5 cm, maka untuk 

mendapatkan jarak tanam 25 cm sudut setiap celah pada piringan dapat di cari dengan 

persamaan berikut dengan 𝜃 = sudut putar, S = jarak tempuh dan R = jari-jari roda : 

𝜃 =  
𝑆

𝑅
=  

25

16
= 1,5625 𝑟𝑎𝑑 

Karena 1 rad = 57,324° maka sudut setiap celah dari pusat lingkaran pada 

piringan sebesar 89,57° yang kemudian dibulatkan menjadi 90° agar piringan dapat di 

bagi menjadi 4 bagian.  

Berdasarkan data yang telah di peroleh sebelumnya yaitu : 

 Waktu tempuh tanam 25cm   = 1,476 detik 

 Waktu untuk setengah putar motor  = 0,28 detik 
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 Kecepatan putar motor berbeban = 110 rpm 

 Arus total yang mengalir  = 2,37 A DC 

 Baterai yang digunakan  = 24 V DC, 24 Ah  

 Jarak antar celah piringan   = 90° 

Dengan data di atas maka apabila baterai direcharge hingga penuh, alat tanam 

padi akan mampu bekerja selama ± 10 jam. Prinsip kerja alat tanam padi yang telah 

dirancang adalah apabila piringan/roda berputar dalam satu kali putaran penuh, maka 

motor akan berputar dua kali putaran penuh atau telah dilakukan empat kali proses 

menanam. Kecepatan melangkah operator tidak boleh lebih cepat dari dua kali waktu 

setengah putaran motor (0,56 detik) agar jarak tanam tidak kurang dari 25 cm. Apabila 

telah selesai dalam satu jalur proses menanam, diusahakan agar sakelar dalam posisi off 

agar mekanis dari peralatan tidak bekerja saat roda berputar saat berbelok. Posisi off 

pada sakelar penting juga untuk di lakukan apabila operator tanam padi ingin istirahat, 

menaruh kembali bibit pada tempat bibit, hal ini untuk menghindari mekanis bekerja 

pada satu titik tanam secara berlang-ulang apabila pada posisi tersebut celah piringan 

terbaca oleh sensor. Parameter pengujian keseluruhan meliputi : jarak tanam, kedalaman 

tanam, jumlah bibit tiap lubang (titik tanam), jumlah lubang tidak tertanam. 

 Luas lahan uji    : 1 x 6 meter 

 Kedalaman lumpur   

 : 21 cm 

 Ketinggian air dari permukaan lumpur  : 0 cm, 1 cm, 2 cm 

 Umur bibit saat tanam   : 17 hari 

 Jenis bibit padi   

 : Ceherang 

Penggunaan bibit dengan umur 10-19 hari paling tepat untuk digunakan, karena 

bibit tidak terlalu tinggi dan cukup lentur, sehingga saat bibit dijepit oleh bagian 

pengumpan, bibit tidak patah ataupun rusak. Berikut adalah hasil pengujian peralatan 

yang telah di rancang :  



38 
 

Tabel 4.2. Data uji alat tanam padi dengan media tanam tanpa air 

No 
Jarak Tanam 

(cm) 

Kedalaman 

Tanam (cm) 

Jumlah Bibit 

(btg) 

Tertanam/Tidak 

Tertanam/Mengambang 

1 0 - - Tidak Tertanam 

2 30 5 6 Tertanam 

3 28 5 4 Tertanam 

4 28 - - Tidak Tertanam 

5 28 0 7 Mengambang 

6 29 6 5 Tertanam 

7 28 0 6 Mengambang 

8 27 0 7 Mengambang 

9 28 5 8 Tertanam 

10 28 - - Tidak Tertanam 

11 30 6 5 Tertanam 

12 30 5 6 Tertanam 

13 27 0 4 Mengambang 

14 28 0 7 Mengambang 

15 30 0 7 Mengambang 

16 27 0 6 Mengambang 

17 26 5 5 Tertanam 

18 30 5 4 Tertanam 

19 26 5 6 Tertanam 

20 27 3 5 Tertanam 

21 0 - - Tidak Tertanam 

22 30 0 5 Mengambang 

23 33 0 5 Mengambang 

24 27 0 6 Mengambang 

25 27 7 3 Tertanam 

26 28 3 4 Tertanam 

27 30 3 5 Tertanam 

28 27 5 6 Tertanam 

29 28 - - Tidak Tertanam 

30 28 0 4 Mengambang 

31 28 0 5 Mengambang 

32 30 0 5 Mengambang 

33 30 6 3 Tertanam 

34 26 5 2 Tertanam 

35 32 6 5 Tertanam 

36 27 4 5 Tertanam 

37 27 6 6 Tertanam 

38 27 0 3 Mengambang 

39 28 0 4 Mengambang 

40 30 0 5 Mengambang 
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Dari tabel 4.2 didapatkan rata-rata jarak tanam adalah 28.36842, maka % Error jarak 

tanam dapat ditentukan dengan cara : 

% 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 =  |
𝐽𝑎𝑟𝑎𝑘𝑟𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑢𝑘𝑢𝑟 − 𝐽𝑎𝑟𝑎𝑘𝑠𝑒𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟𝑛𝑦𝑎

𝐽𝑎𝑟𝑎𝑘𝑠𝑒𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟𝑛𝑦𝑎
|  𝑥 100% 

% 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 =  |
28.36842 − 25

25
|  𝑥 100% 

% 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 = 13,47% 

Tabel 4.3  Hasil rata-rata  pengujian dengan rice transplanter tanpa ada air 

Hasil Pengujian Rice Transplanter untuk 40 titik 

No Parameter Jumlah Error (%) 

1 Jarak Tanam Rata-rata (cm) 28,36842 13,47 

2 Kedalaman Tanam Rata rata (cm) 4,9473 23,68 

3 Jumlah Bibit/Lubang Rata-rata 5,114 26,94 

4 Jumlah Lubang Tidak Tertanam 5 12,5 

5 Jumlah Lubang Tertanam 19 47,5 

6 Jumlah Lubang Bibit Mengambang 16 40 

 

Berdasarkan tabel 4.3 hasil pengujian menunjukkan jarak tanam rata-rata sebesar 

28,36842 cm, lebih besar dari hasil perencanaan jarak tanam yaitu 25 cm, hal ini 

diakibatkan saat pengambilan data di sawah, peralatan mengalami slip saat dioperasikan 

karena media tanam yang berlumpur dan berair. Kedalaman tanam sebesar 4,9473 cm 

mendekati kedalaman tanam seharusnya yakni 3-4 cm. Jumlah bibit yang tertanam 

sebesar 5,114 batang pada setiap titik juga mendekati jumlah bibit yang seharusnya 

tertanam yakni 2-7 batang pada setiap titik tanam. 

Untuk luas tanam 1 x 6 meter, persentase Error bibit yang tidak tertanam 12,5%, 

sedangkan jumlah lubang dengan bibit yang mengambang adalah 40%. Lubang yang 

tidak tertanam atau bibit yang mengambang dikarenakan bagian pengumpan dan 

penanam pada rice transplanter belum berfungsi maksimal. 
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Tabel 4.4. Data uji alat tanam padi dengan ketinggian air 1 cm  

No 
Jarak 

Tanam (cm) 

Kedalaman 

Tanam (cm) 

Jumlah 

Bibit (btg) 

Tertanam/Tidak 

Tertanam/Mengambang 

1 0 - - Tidak Tertanam 

2 28 4 6 Tertanam 

3 27 0 7 Mengambang 

4 27 0 5 Mengambang 

5 26 0 4 Mengambang 

6 27 0 6 Mengambang 

7 28 6 6 Tertanam 

8 27 0 4 Mengambang 

9 27 0 6 Mengambang 

10 27 0 6 Mengambang 

11 27 - - Tidak Tertanam 

12 27 0 3 Mengambang 

13 29 6 5 Tertanam 

14 29 5 5 Tertanam 

15 28 - - Tidak Tertanam 

16 28 0 3 Mengambang 

17 27 0 5 Mengambang 

18 26 0 4 Mengambang 

19 25 6 7 Tertanam 

20 27 0 5 Mengambang 

21 0 0 5 Mengambang 

22 28 - - Tidak Tertanam 

23 28 0 5 Mengambang 

24 28 0 5 Mengambang 

25 26 5 4 Tertanam 

26 29 0 3 Mengambang 

27 28 0 4 Mengambang 

28 27 6 4 Tertanam 

29 28 0 5 Mengambang 

30 29 0 5 Mengambang 

31 28 - - Tidak Tertanam 

32 27 0 5 Mengambang 

33 27 0 5 Mengambang 

34 27 5 6 Tertanam 

35 27 0 4 Mengambang 

36 26 0 5 Mengambang 

37 26 0 7 Mengambang 

38 26 4 6 Tertanam 

39 28 6 4 Tertanam 

40 27 - - Tidak Tertanam 
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Tabel 4.5  Hasil pengujian dengan rice transplanter dengan ketinggian air 1 cm 

Hasil Pengujian Rice Transplanter untuk 40 titik 

No Parameter Jumlah Error (%) 

1 Jarak Tanam Rata-rata (cm) 27,2894 9,16 

2 Kedalaman Tanam Rata rata (cm) 5,3 32,5 

3 Jumlah Bibit/Lubang Rata - rata 4,97 26,94 

4 Jumlah Lubang Tidak Tertanam 6 15 

5 Jumlah Lubang Tertanam 10 25 

6 Jumlah Lubang Bibit Mengambang 24 60 

 

Berdasarkan tabel 4.3 hasil pengujian menunjukkan jarak tanam rata-rata sebesar 

27,2894 cm, lebih besar dari hasil perencanaan jarak tanam yaitu 25 cm, hal ini 

diakibatkan saat pengambilan data di sawah, peralatan mengalami slip saat dioperasikan 

karena media tanam yang berlumpur dan berair. Kedalaman tanam sebesar 5,3 cm lebih 

besar dari kedalaman tanam seharusnya yakni 3-4cm. Jumlah bibit yang tertanam 

sebesar 4,97 batang pada setiap titik juga mendekati jumlah bibit yang seharusnya 

tertanam yakni 2-7 batang pada setiap titik tanam. 

Untuk luas tanam 1 x 6 meter, persentase Error bibit yang tidak tertanam 15%, 

sedangkan jumlah lubang dengan bibit yang mengambang adalah 60%. Lubang yang 

tidak tertanam atau bibit yang mengambang dikarenakan bagian pengumpan dan 

penanam pada rice transplanter belum berfungsi maksimal. 
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Tabel 4.6. Data uji alat tanam padi dengan ketinggian air 2 cm 

No 
Jarak Tanam 

(cm) 

Kedalaman 

Tanam (cm) 

Jumlah 

Bibit (btg) 

Tertanam/Tidak 

Tertanam/Mengambang 

1 0 - - Tidak Tertanam 

2 26 - - Tidak Tertanam 

3 27 5 3 Tertanam 

4 26 0 3 Mengambang 

5 26 0 4 Mengambang 

6 25 0 6 Mengambang 

7 27 0 5 Mengambang 

8 26 0 5 Mengambang 

9 27 5 5 Tertanam 

10 25 0 6 Mengambang 

11 28 0 7 Mengambang 

12 28 0 5 Mengambang 

13 26 0 5 Mengambang 

14 26 3 6 Tertanam 

15 26 3 6 Tertanam 

16 26 0 6 Mengambang 

17 27 0 3 Mengambang 

18 27 0 6 Mengambang 

19 28 - - Tidak Tertanam 

20 27 - - Tidak Tertanam 

21 0 5 4 Tertanam 

22 27 0 5 Mengambang 

23 28 0 5 Mengambang 

24 26 0 7 Mengambang 

25 27 0 7 Mengambang 

26 25 3 8 Tertanam 

27 26 4 5 Tertanam 

28 27 0 5 Mengambang 

29 27 0 4 Mengambang 

30 24 0 4 Mengambang 

31 26 0 3 Mengambang 

32 28 0 3 Mengambang 

33 26 0 6 Mengambang 

34 27 4 7 Tertanam 

35 27 0 5 Mengambang 

36 27 0 6 Mengambang 

37 26 0 4 Mengambang 

38 26 0 5 Mengambang 

39 27 5 6 Tertanam 

40 28 - - Tidak Tertanam 
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Tabel 4.7  Hasil pengujian dengan rice transplanter dengan ketinggian 2 cm 

Hasil Pengujian Rice Transplanter untuk 40 titik 

No Parameter Jumlah Error (%) 

1 Jarak Tanam Rata-rata (cm) 26,552 6,2 

2 Kedalaman Tanam Rata rata (cm) 4,2 5 

3 Jumlah Bibit/Lubang Rata - rata 5,142 26,54 

4 Jumlah Lubang Tidak Tertanam 5 12,5 

5 Jumlah Lubang Tertanam 10 25 

6 Jumlah Lubang Bibit Mengambang 25 62,5 

 

Berdasarkan tabel 4.3 hasil pengujian menunjukkan jarak tanam rata-rata sebesar 

26,552 cm, lebih besar dari hasil perencanaan jarak tanam yaitu 25 cm, hal ini 

diakibatkan saat pengambilan data di sawah, peralatan mengalami slip saat dioperasikan 

karena media tanam yang berlumpur dan berair. Kedalaman tanam sebesar 4,2 cm lebih 

besar dari kedalaman tanam seharusnya yakni 3-4 cm. jumlah bibit yang tertanam 

sebesar 5,142 batang pada setiap titik juga mendekati jumlah bibit yang seharusnya 

tertanam yakni 2-7 batang pada setiap titik tanam. 

Untuk luas tanam 1 x 6 meter, persentase Error bibit yang tidak tertanam 12,5%, 

sedangkan jumlah lubang dengan bibit yang mengambang adalah 62%. Lubang yang 

tidak tertanam atau bibit yang mengambang dikarenakan bagian pengumpan dan 

penanam pada rice transplanter belum berfungsi maksimal. 
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4.3  Kelemahan-kelemahan peralatan yang telah dirancang 

Dalam pengerjaan dan penyelesaian tugas akhir ini tentu tidak lepas dari berbagai 

macam kekurangan dan kelemahan, baik itu pada sistem mekanis ataupun elektris, 

kelemahan-kelemahan tersebut diantaranya adalah : 

1. Alat tanam padi yang telah dirancang rentan akan kerusakan, hal ini disebabkan 

bagian elektris dari peralatan berupa baterai, sensor, dan pengendali kurang di 

lindungi dari percikan air ataupun lumpur. 

2. Pada proses pemindahan bibit, bibit yang akan dipindah tanam harus dicabut satu-

persatu dan tanah yang menempel pada akar bibit padi harus bersih, hal ini untuk 

mempermudah pengumpan dalam menjepit bibit yang akan di umpankan 

3. Pada saat proses tanam padi, alat tanam padi tidak bisa diangkat atau ditekan, hal ini 

akan mengakibatkan air masuk ke dalam bagian pelampung, sehingga peralatan 

semakin susah dan berat untuk digerakkan, jadi bagian pelampung harus diusahakan 

rata dengan permukaan lumpur saat proses menanam padi 

4. Alat tanam padi yang telah dirancang belum bekerja dengan maksimal karena jumlah 

bibit yang tidak tertanam hampir 60 %, hal ini disebabkan bagian pendorong bibit 

dan penahan bibit untuk mengumpankan bibit ke bagian pengumpan perlu dilakukan 

perbaikan, agar jumlah bibit yang akan diumpankan lebih rapi. Padi tidak dijepit 

dengan maksimal oleh bagian pengumpan, akibatnya ada bibit yang terbuang. Pada 

bagian penanam bibit padi, ujung lengan tanam kurang lurus. 

5. Alat tanam padi yang telah dirancang juga perlu perbaikan dalam pemilihan bahan, 

karena peralatan yang telah dirancang masih cukup berat, hal ini menyulitkan 

pergerakan saat proses tanam padi. Selain itu pada saat berbelok memerlukan 1 

operator tambahan untuk mengangkat alat tanam padi. 

6. Pada saat proses tanam padi berlangsung, operator harus mematikan sakelar yang 

terdapat pada alat tanam padi apabila ingin berbelok, menaruh bibit kembali ke 

bagian tempat bibit dan ingin istirahat, hal ini untuk menghindari alat tanam padi 

bekerja atau menanam padi pada satu titik tanam secara berulang-ulang. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh beberapa kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Dalam satu kali proses menanam padi, motor hanya membutuhkan setengah putaran. 

Penggunaan motor dalam perancangan hanya dioperasikan dalam kondisi berputar 

(on) dan berhenti berputar (off), kondisi ini tergantung dari proses sensor dalam 

membaca piringan, apabila celah pada piringan telah terbaca oleh sensor optocoupler 

maka motor akan diperintahkan untuk berputar oleh Arduino Uno selama 280 ms 

untuk setengah putaran pada motor. Begitu pula sebaliknya, apabila celah tidak 

terbaca oleh sensor, maka motor tidak akan terbaca sampai celah terbaca kembali. 

2. Untuk mendapatkan jarak tanam 25 cm, sudut antar celah piringan di atur 90° dan 

diameter roda 32 cm. 

3. Alat tanam padi sudah dapat berfungsi untuk menanam, walaupun dari hasil uji 

lapangan masih belum maksimal.  Dari hasil uji pada media tanam tanpa air, 

kedalaman air 1 cm dan 2 cm dari permukaan tanah didapatkan jarak berturut-turut 

adalah: 28,36842 cm, 27,2894 cm dan 26,552 cm. Kedalaman tanam berturut-turut 

adalah: 4,9473 cm, 5,3 cm, 4,2 cm, jumlah lubang tidak tertanam berturut-turut 

12,5%, 15%, 12,5%, jumlah bibit mengambang berturut-turut  40%, 60%, 62% dan 

jumlah lubang tertanam berturut-turut 47,5%, 25%, 25%.  

4. Variasi media tanam tempat alat tanam padi diuji menunjukkan bahwa semakin 

tinggi kedalaman air dari permukaan tanah maka jarak tanam padi akan lebih 

mendekati jarak tanam sebenarnya yaitu 26,552 cm dan alat tanam padi lebih ringan 

untuk di gerakkan. 
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5.2  Saran 

Dalam pengerjaan dan penyelesaian tugas akhir ini tentu tidak lepas dari berbagai 

macam kekurangan dan kelemahan, baik itu pada sistem maupun pada peralatan yang 

telah dibuat. Apabila dilakukan pengembangan lebih lanjut pada alat tanam padi ini 

perlu di perhatikan bahwa : 

7. Pada tempat bibit, bagian pendorong bibit dan penahan bibit untuk mengumpankan 

bibit ke bagian pengumpan perlu dilakukan perbaikan agar jumlah bibit yang akan 

diumpankan lebih rapi. 

8. Pada bagian pengumpan bibit padi, padi tidak dijepit dengan maksimal, akibatnya 

ada bibit yang terbuang. Desain pengumpan diusahakan tidak terlalu rendah agar 

bagian pengumpan tidak terkena lumpur saat diumpankan ke bagian penanam. 

Pengumpan juga harus dirancang lebih lebar dari kerangka utama agar bibit yang 

dijepit tidak terlalu dekat dengan akar bibit padi. 

9. Pada bagian penanam bibit padi, ujung lengan tanam kurang lurus, untuk mengatasi 

permasalah tersebut ujung lengan penanam harus lebih lebar dari jarak kerangka 

utama dan lebih lurus agar bibit ditanam dengan maksimal. 

  



47 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Ansiska, P., 2013, ”Alat-alat Mekanisasi Pertanian”, Universitas Musiwaras, 

Palembang. 

Amirono, 1999, “Memperbaiki Kerusakan Motor Wiper”, Sekolah Menengah Kejurusan 

Teknik Mesin, Malang. 

Boylestad, R., dan Nashelsky, L, 1999, “Electronic Device and Circuit Theory”, 

Seventh Edition, Prentice Hall, Ohio. 

Budiman D.A., Purwanto, Y., dkk., ”Modifikasi Alat Tanam bibit Manual Tipe Dua 

Baris Model China”, Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian , 

Banten. 

Dewi, S., 2013, ”Kinerja Usaha Tani Padi dengan  Mesin Transplanter dalam Rangka 

Efisiensi Tenaga Kerja”, Ungaran, Jawa Tengah 

Harmanto., Nugroho, P., dkk., 2013, ”Laporan Tahunan 2013”, Balai Besar 

Pengembangan Mekanisasi Pertanian Tangerang, Banten. 

Kantor Deputi Menegristek Bidang Pendayagunaan dan Pemasyarakatan Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi, “Budidaya Pertanian”, Jakarta, tersedia di 

http://www.ristek.go.id, diakses 10-05-2015. 

Mery, S dan Rizal., 2012, ”Alat Pengukuran Pemakaian Energi Listrik Menggunakan 

sensor Optocoupler dan Mikrokontroler AT89S52”, Jurnal Ilmiah Foristek, 

Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Tadulako. 

Pitowarno, E., 2006 , “Robotika Desain, Kontrol dan Kecerdasan  Buatan”, 

Yogyakarta, Andi. 

Sujatmika., I W., 2014,” Rancang  Bangun  Kontrol  PID Slider-Crank Mechanicsm (R 

RRT) Berbasis ATMEGA328”, Skripsi, Jurusan Teknik Elektro, Fakultas 

Teknik, Universitas Mataram. 

Alonso, M & Edward J. F., (1992), Dasar-dasarFisika Universitas, Jakarta, Erlangga. 

 

 

 
 

 

http://www.ristek.go.id/

