
 
 

 
 

BAB II 

DASAR TEORI 

2.1 ARDUINO 

Arduino adalah pengendali mikro single-board yang bersifat 

open-source, diturunkan dari Wiring platform, dirancang untuk 

memudahkan penggunaan elektronik dalam berbagai 

bidang. Hardware arduino memiliki prosesor Atmel AVR dan 

software arduino memiliki bahasa pemrograman C.Memori yang 

dimiliki oleh Arduino Uno sebagai berikut : Flash Memory sebesar 

32KB, SRAM sebesar 2KB, dan EEPROM sebesar 1KB. Clock 

pada board Uno menggunakan XTAL dengan frekuensi 16 Mhz. 

Dari segi daya, Arduino Uno membutuhkan tegangan aktif kisaran 

5 volt, sehingga Uno dapat diaktifkan melalui koneksi USB. 

Arduino Uno memiliki 28 kaki yang sering digunakan. Untuk Digital 

I/O terdiri dari 14 kaki, kaki 0 sampai kaki 13, dengan 6 kaki 

mampu memberikan output PWM (kaki 3,5,6,9,10,dan 11). 

Masing-masing dari 14 kaki digital di Uno beroperasi dengan 

tegangan maksimum 5 volt dan dapat memberikan atau menerima 

maksimum 40mA.  

Untuk Analog Input terdiri dari 6 kaki, yaitu kaki A0 sampai 

kaki A5. Kaki Vin merupakan tempat input tegangan kepada Uno 

saat menggunakan sumber daya eksternal selain USB dan 
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adaptor. Spesifikasi arduino uno R3 dapat dilihat pada tabel 2.1 

dan arduino uno R3 dapat dilihat pada gambar 2.1. 

Tabel 2.1 Spesifikasi Arduino 

Mikrokontroler ATmega328 

OperasiTegangan 5 Volt 

Input Tegangan 7-12 Volt 

Pin I/O Digital 14 

Pin Analog 6 

Arus DC tiap pin I/O 50 mA 

Arus DC ketika 3.3V 50 mA 

Memori flash 32 KB 

SRAM 2 KB 

EEPROM 1 KB 

Kecepatan clock 16 MHz 

 

 

Gambar 2.1 Arduino
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2.2 SENSOR ULTRASONIK 

Sensor ultrasonik adalah sebuah sensor yang mengubah 

besaran fisis (bunyi) menjadi basaran listrik. Pada sensor ini 

gelombang ultrasonik dibangkitkan melalui sebuah benda yang 

disebut piezoelektrik. Piezoelektrik ini akan menghasilkan gelombang 

ultrasonik dengan frekuensi40 kHz ketika sebuah osilator diterapkan 

pada benda tersebut. Sensor ultrasoniksecara umum digunakan 

untuk suatu pengungkapan tak sentuh yang beragam seperti aplikasi 

pengukuran jarak.  

Sensor ultrasonic SRF05 memiliki 5 pin yaitu GND (Vss), 

Input5 V (Vcc), Out dan TRIG, ECHO atau pin I/O dengan keluaran 

bilangan biner berupa pulsa yang lebarnya merepresentasikan jarak 

lebar (lebar pulsa bervariasi dari 115 Us sampai 18,5 Ms) yang 

kemudian langsung dihubungkan ke mikrokontroler. 

Cara kerja modul sensor ultrasonic untuk mengukur jarak 

adalah sinyal dipancarkan oleh pemancar ultrasonik. Sinyal yang 

dipancarkan akan merambat sebagai gelombang bunyi dengan 

kecepatan 340m/s. ketika menumbuk suatu benda, maka sinyal 

tersebutakan dipantulkan oleh benda tersebut. Setelah gelombang 

pantulan sampai di alat penerima maka sinyal tersebut akan diproses 

untuk menghitung jarak benda tersebut. Jarak benda dihitung 



10 

 
 

berdasarkan rumus: s = 340.t/2 Dimana s merupakan jarak antara 

sensor ultrasonic dengan benda dan t adalah selisih antara waktu 

pemancaran gelombang oleh transmitter dan waktu ketika 

gelombang pantul diterima receiver. Fungsi pin modul sensor 

ultrasonic terdapat pada tabel 2.1 dan modul sensor ultrasonic 

ditujukan pada gambar 2.3, gambar 2.4 dan gambar 2.5. 

          Tabel 2.2 PIN sensor Ultrasonik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Koneksi Pin Sensor Ultrasonik 

No. Nama 

Pin 

Keterangan 

1.  VCC  SumberTegangan (5V) 

2.  Triger PemicuSinyal sonar dari sensor 

3.  Echo Pengkapanpantulansinyal sonar 

4.  OUT Tidak Digunakan 

5.  Ground 0V GND 
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Gambar 2.3 Sensor Ultrasonik 

 

 

 Gambar 2.4 Gelombang Sensor Ultrasonik  

 

Cara menghitung jarak pada sensor Ultrasonik : 

Kecepatan (cepat rambat) gelombang ultrasonik di udara = 340 

m/s. Artinya untuk menempuh jarak 340 m dibutuhkan waktu 1 detik. 

Atau untuk menempuh jarak 1 m butuh waktu 1/340 s atau 0,0029 s. Jika 

menempuh jarak  1  cm  (  1  cm  =  0,01  m)  maka butuh waktu  0,01  x  

0,0029  s  = 0,000029 s (29 µs). Jadi kesimpulannya untuk menempuh 

jarak 1 cm dibutuhkan waktu 58µs. Dengan kata lain, untuk menghitung 
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jarak tempuh = waktu tempuh/58 (dalam satuan cm). Sensor Ultrasonic 

srf05 dengan spesifikasi sebagai berikut : 

1. Bekerja pada tegangan DC 5 volt 

2. Beban arus sebesar 30 mA – 50 mA 

3. Menghasilkan gelombang dengan frekuensi 40 KHz 

4. Jangkauan jarak yang dapat dideteksi 3 cm – 400 cm 

5. Membutuhkan trigger input minimal sebesar 10 uS 

6. Dapat digunakan dalam dua pilihan  mode  yaitu input trigger dan 

output echo terpasang pada pin yang berbeda atau input trgger 

dan output echo terpasang dalam satu pin yang sama.  
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2.3 MOTOR SERVO 

Motor servo adalah sebuah motor dengan system umpan 

balik tertutup dimana posisi dari motor akan dimodifikasikan kembali 

ke rangkaiain control yang ada di dalam motor servo. Motor ini terdiri 

dari sebuah motor DC, serangkaian gear, potensiometer dan 

rangkaian control. Potensiometer berfungsi untuk menentukan servo 

diatur berdasarkan lebar pulsa yang dikirim melalui kaki sinyal dari 

kabel motor. 

Secara umum terdapat 2 jenis motor servo, yaitu motor servo 

standard dan motor servo continuous. Servo motor tipe standard 

hanya mampu berputar 180°. Motor servo standard sering dipakai 

pada system robotika misalnya untuk membuat “Robot Arm” (Robot 

Lengan). Sedangkan motor servo continuous dapat berputar 

sebesar 360°. Motor servo continuous sering dipakai untuk Mobile 

Robot. Pada badan servo tertulis tipe servo yang bersangkutan. 

Motor servo standard yang kali ini dipakai 3 buah kabel yaitu power, 

ground dan signal. 
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Gambar 2.5 Motor Servo 

2.4 SENSOR INFRARED AVOID OBSTACLE 

Sensor Infrared Avoid Obstacle merupakan sebuah modul yang 

terdiri dari inframerah dan photodioda yang berfungsi sebagai 

pendeteksi halangan atau objek di depannya, berikut adalah 

komponen-komponen yang ada pada modul tersebut: 

 

 Komponen utamanya terdiri dari IR  dan IR 

receiver/phototransistor. 

 Ketika power-up, IR emitter akan memancarkan cahaya infrared 

yang kasat mata. 

 Cahaya tersebut kemudian dipantulkan oleh objek yang  ada di 

depannya, Cahaya terpantul ini kemudian diterima oleh IR 

receiver.
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 Terdapat Op-Amp LM363 yang berfungsi sebagai komparator 

antara resistansi IR receiver dan resistansi trimpot pengatur 

sensitivitas. 

 Output Op-Amp ini juga terhubung dengan pin “OUT” yang 

dihubungkan ke Arduino. 

Berikut adalah komponen-komponen yang terdapat pada modul 

tersebut: 

 

 Gambar 2.6 Sensor Infrared Avoid Obstacle
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2.5 BUZZER 

Buzzer adalah speaker bulat 12mm kecil yang beroperasi di sekitar 

kisaran 2kHz terdengar. Anda dapat menggunakan speaker ini untuk 

membuat musik atau pengguna yang sederhana antarmuka . Setiap 

speaker PTH solderable dan membutuhkan tegangan operasi 3.5-5V 

dengan rata-rata saat ini 35mA max . Speaker ini juga memiliki output 

suara khas dari 95 dBA dan resistensi koil dari 42 ± 6,3 ohm. 

   Tabel 2.3 PIN Buzzer 

PIN Deskripsi 

VCC Sumber tegangan 

GND Ground  

 

 

Gambar 2.7 Buzzer 


