
BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1. Batu Bata 

Batu bata adalah bahan material yang digunakan untuk membuat rumah. 

Selain itu batu bata juga mempunyai arti sebagai penyangga atau pondasi beban 

pada kontruksi bangunan Gedung. Selain itu batu bata juga terdapat banyak jenis, 

berikut jenis jenis batu bata : 

1. Batu Bata Merah 

Batu bata merah ialah batu bata yang terbuat dari tanah liat atau tanpa 

campuran bahan lain, yang dibakar dengan suhu tinggi, sehingga tidak 

mudah hancur bila terkena air.[2] 

2. Batako  

Batako ialah batu bata yang terbuat dari campuran semen, pasir dan air. 

Setelah selesai diaduk, maka akan dicetak dengan alat press agar campuran 

dari semen, pasir dan air memadat sehingga terbentuk seperti balok balok 

sesuai ukuran yang diinginkan.[2] 

3. Bata Ringan/Hebel 

Bata ringan / hebel ialah bata yang terbuat dari campuran pasir kwarsa dan 

obat-obatan. Setelah selesai diaduk dan telah dteradonkan maka adonan 

tersebut akan mengembang selama 7 sampai 8 jam.[2] 

 

Alat pengering batu bata merupakan alat bantu untuk mengeringkan batu 

bata secara cepat tanpa bantuan dari cahaya matahari. Salah satu rintangan bagi 
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pengusaha batu bata ialah cuaca yang tidak mendukung atau musim hujan, 

akibatnya prose pengeringan batu bata ini bias terhambat. Maka dari itu penulis 

merancang alat pengering batu bata yang bias menghindari saat cuaca tidak 

mendukung atau musim hujan. 

 

Gambar 2.1 Pengeringan Batu Bata Ringan Secara Tradisional 

( Sumber : Data Primer ) 

Hasil yang diharapkan pada alat pengering batu bata ini mampu 

menghasilkan batu bata yang kering dengan cepat dibandingkan dengan 

penjemuran dibawah sinar matahari yang bias memakan waktu yang cukup lama 

dengan kata lain cuaca tidak mendukung atau musim hujan. Alat pengering batu 

bata ini lebih efektif jika dibandingkan dengan penjemuran dibawah sinar 

matahari. 

 

2.2. Oven 

Oven adalah alat yang berfungsi untuk mengeringkan atau memanaskan 

suatu bahan. Oven biasanya rata rata paling umum paling banyak digunakan 
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dalam penggunaan untuk memanggang, contohnya seperti memanggang jenis kue, 

maupun kue kue kering ataupun roti. Selain itu terdapat dari komentar orang lain 

bahwa oven ini cukup merepotkan karena oven ini dalam pemakaiannya masih 

diletakkan diatas kompor atau secara manual. Oven ini juga memiliki kelebihan 

dibandingkan dengan oven yang lain. Berikut ini adalah kelebihan dari oven ini : 

1. Ekonomis. 

2. Proses pengeringan yang stabil. 

3. Mudah dibersihkan. 

4. Tidak berat. 

5. Mudah untuk dibawa. 

 

Gambar 2.2 Oven 

( Sumber : Data Primer ) 
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2.3 Heater  

Heater merupakan piranti yang mengubah energi listrik menjadi energi 

panas. Prinsip kerja dari heater adalah arus listrik yang mengalir pada elemen 

menjumpai resistansinya, sehingga menghasilkan panas pada elemen. Heater juga 

sering digunakan untuk memasak nasi dan air. Heater juga memiliki karakteristik 

dan syarat dalam menentukan panas yang dihasilkan. Dibawah ini adalah 

karakteristik dan syarat pada Heater : 

Karakteristik dari heater pemanas : 

1. Merupakan material yang bersifat konduktor listrik. 

2. Menerima supply listrik melalui kontak. 

3. Membutuhkan kedudukan. 

4. Material yang solid. 

5. Memiliki nilai ekonomis untuk masa operasi pada lingkungan atau proses 

yang akan digunakan. 

Syarat syarat heater pemanas ialah : 

1. Kuat terhadap suhu yang ditentukan. 

2. Tahanan jenisnya wajib tinggi. 

Perhitungan daya heater pemanas menggunakan prinsip hukum ohm. 

Berikut perhitungan daya heater pemanas : 

P = V.I  

Dimana  : 

P = Daya ( VA ) 

V = Tegangan ( Volt ) 

Julianto. Prototype Alat Pengering Batu Bata Ringan Berbasis Arduino Uno di Usaha Mikro Kecil dan Menengah 
(UMKM) Bangunan Bersama . 
UIB Repository©2019 



I = Arus ( Ampere ) 

 

2.3.1  Material Heater  

Berdasarkan materialnya maka heater pemanas bias dibagi menjadi 3  

yaitu Elemen Metalik, Elemen Lembaran, dan Elemen Keramik. Berikut dibawah 

ini adalah penjelasan  dari 3 elemen tersebut : 

1. Elemen Metalik 

2. Elemen Lembaran 

3. Elemen Keramik 

 

Gambar 2.3 Heater Pemanas  

( Sumber : Data Primer ) 

 

2.4 Sensor Suhu  

Sensor suhu adalah komponen yang dapat merespon temperature atau suhu 

disekitar komponen tersebut. Sensor suhu juga berfungsi untuk merubah energi 

panas menjadi energi listrik dan mempermudah dalam pembacaan dan 

menganalisa besarannya. Semakin besar suhu maka nilai hambatannya akan 

semakin naik itu disebut dengan logam sedangkan bahan semikonduktor, semakin 

besar suhu maka inilai hambatannya akan semakin menurun. Sensor suhu juga 

dapat dibagi menjadi 3 bagian utama. Berikut adalah 3 bagian utama pada sensor : 
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2.4.1.  Thermocouple  

[4]Sensor suhu yang berjenis thermocouple ini juga memiliki kelebihan 

dan kekurangan. Berikut dibawah ini salah satu kelebihan dan kekurangan dari 

sensor suhu thermocouple : 

1. Kelebihan Thermocouple 

Thermocouple paling cocok dan sering digunakan dalam suhu yang 

tinggi dan rendah. 

2. Kekurangan Thermocouple 

Sensor suhu thermocouple ini tidak dapat mengukur suhu awal pada 

thermometer, sehingga thermocouple pada saat di posisi hidup maka 

akan muncul suhu ruangan.  

 

Gambar 2.4 Simbol Thermocouple 

( Sumber : Nurbaya 2014 ) 
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2.4.2 Resistance Temperature Detector 

[6]Sensor suhu jenis Resistance Temperature Detector ini juga memiliki 

kelebihan dan kekurangan. Berikut dibawah ini adalah kelebihan dan kekurangan 

dari sensor suhu berjenis Resistance Temperature Detector : 

1. Kelebihan dari Resistance Temperature Detector 

 a. Ketelitiannya lebih tinggi dari pada sensor Thermocouple. 

 b. Tahan terhadap temperature yang tinggi. 

c. Stabil pada temperature yang tinggi. 

2. Kekurangan dari Resistance Temperature Detector 

 a. Lebih mahal dari sensor Thermocouple. 

 b. Terpengaruh terhadap goncangan dan getaran. 

 

 

Gambar 2.5 Simbol Resistance Temperature Detector  

( Sumber : Nurbaya 2014 ) 
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2.4.3 Thermistor  

[7]Sensor suhu jenis Thermistor ini juga memiliki kelebihan dan 

kekurangan. Berikut dibawah ini adalah kelebihan dan kekurangan dari sensor 

jenis Thermistor : 

1. Kelebihan dari Thermistor 

 a. Level perubahan output yang tinggi. 

 b. Respon terhadap perubahan suhuyang cepat. 

 c. Perubahan resistansi pada kedua terminal. 

2. Kekurangan dari Thermistor 

 a. Tidak linier. 

 b. Jarak Pengukuran suhu yang sempit. 

 c. Cepat rusak. 

 d. Memerlukan power supply. 

 e. Mengalami self heating. 

 

Gambar 2.6 Simbol Thermistor  

( Sumber : Nurbaya 2014 ) 
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2.5 Relay  

 Relay adalah komponen yang berfungsi untuk menghidupkan dan 

mematikan saklar. Komponen relay menggunakan prinsip electromagnetic sebagai 

penggerak kontak saklar, sehingga dengan menggunakan arus listrik kecil atau 

low power, maka dapat menghantarkan arus listrik yang akan memiliki tegangan 

lebih tinggi. 

Berikut dibawah ini adalah 2 jenis relay : 

1.  Normally Close ( NC ) adalah kondisi awal sebelum diaktifkan 

akan selalu berada diposisi close ( tertutup ). 

2. Normally Open ( NO ) adalah kondisi awal sebelum diaktifkan 

akan selalu berada diposisi ON ( terbuka ). 

Berikut dibawah ini adalah fungsi dari relay : 

1. Relay berfungsi untuk menjalankan fungsi logika. 

2. Relay berfugsi untuk memberikan fungsi penundaan waktu. 

3. Relay berfungsi untuk mengendalikan sirkuit tegangan tinggi. 

4. Relay juga berfungsi untuk melindungi motor ataupun komponen 

lainnya dari kelebihan tegangan. 
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Gambar 2.7 Relay 

( Sumber : Data Primer ) 

2.6 Switch Mode Power Supply 

Switch Mode Power Supply adalah jenis power supply yang berguna untuk 

menyearahkan dan menyaring tegangan input AC untuk mendapatkan tegangan 

DC. Tegangan DC tersebut kemudian di switch ON  dan OFF pada frekuensi 

tinggi. 

Prinsip prinsip kerja dalam Switch Mode Power Supply : 

1. Penyearah 

2. Konverter 

3. Regulasi 

4. Isolasi 

5. Proteksi 
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Gambar 2.8 Switch Mode Power Supply 

( Sumber : Data Primer ) 

2.7 Arduino Uno 

 Arduino uno adalah sebuah mikrokontroler yang mengatur alur kerja pada 

sebuah alat. Arduino juga mempunyai fungsi lain yaitu mempercepat dan 

mempermudahkan kita dalam penggunaan system control. Ada pula kelebihan 

dalam menggunakan Arduino, berikut adalah kelebihan dalam menggunakan 

Arduino : 

1. Murah dan siap untuk dipakai. 

2. mudah dipahami. 

3. Didukung oleh IDE, bahasa pemrogramannya yang lengkap librarynya dan 

mudah dipahami. 

4. menggunakan USB  

Berikut dibawah ini adalah spesifikasi dari Arduino : 
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 Table 2.1 Spesifikasi Arduino  

Mikrokontroler  ATmega328 

Operasi Tegangan 5 Volt 

Input Tegangan Disarankan 7-11 Volt 

Input Tegangan Batas  6-20 Volt 

Pin I/O Digital 14 ( 6 bisa untuk PWM ) 

Pin Analog 6 

Arus DC tiap pin I/O 50mA 

Arus DC ketika 3,3 V 50mA 

Memori Flash 32 KB (ATmega328 ) & 0,5 KB 

digunakan oleh bootloader 

SRAM 2 KB (ATmega328 ) 

EEPROM 1 KB ( ATmega328 ) 

Kecepatan Clock 16MHz 

 

 

Gambar 2.9 Arduino ( ATmega328 ) 

( Sumber : Data Primer ) 
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