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BAB II 

DASAR TEORI 

2.1   Arduino Uno R3 

 

Arduino Uno R3 adalah papan pengembangan mikrokontroler yang berbasis 

chip Atmega328P. Disebut sebagai papan pengembangan kerena board ini memang 

berfungsi sebagai arena prototyping sirkuit mikrokontroler. Dengan menggunakan 

papan pengembang, akan lebih mudah merangkai rangkaian elektronik 

mikrokontroler di banding jika memulai memulai merakit ATMmega328 dari awl 

breadboard. Arduino Uno memiliki 14 digital pin input / output (atau biasa ditulis I/O, 

dimana 14 pin diantaranya dapat digunakan sebagai output PWM antara lain pin 0 

sampai pin 13), lalu 6 pin input analog, yang menggunakan crystal 16 MHz antara 

lain pin A0 sampai A5, koneksi USB, jack listrik, header ICSP dan tombol reset. Hal 

tersebut adalah semua yang diperlukan untuk mendukung sebuah rangkaian 

mikrokontroler. 

Cukup dengan menghubungkannya ke komputer dengan kabel USB atau 

diberi power dengan adaptor AC_DC atau baterai. Spesifikasi arduino uno rev3 

dapat dilihat ditabel interface1.1 Di halaman 4 : 
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Spesifikasi arduino Uno R3 

Tabel 2. 1 interface arduino uno 

Mikro kontroler Atmega328 

Operasi Tegangan 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 3.3 V 50 mA 

Memori flash 32 KB 

SRAM 2 KB 

ELEPROM 1 KB 

Kecepatan clock 16 MHz 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 1 Arduino Uno 
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2.2   Sensor Ultrasonik HC-SR04 

 

Sensor ultrasonik adalah sebuah sensor yang berfungsi untuk mengubah 

besaran fisis (bunyi) menjadi besaran listrik dan sebaliknya. Cara kerja sensor ini 

didasarkan pada prinsip dari pantulan suatu gelombang suara sehingga dapat 

dipakai untuk menafsirkan eksistensi (jarak) suatu benda dengan frekuensi tertentu. 

Disebut sebagai sensor ultrasonik karena sensor ini menggunakan gelombang 

ultrasonik (bunyi ultrasonik).  

Gelombang ultrasonik adalah gelombang bunyi yang mempunyai frekuensi 

sangat tinggi yaitu 20.000 Hz. Bunyi ultrasonik tidak dapat di dengar oleh telinga 

manusia. Bunyi ultrasonik dapat didengar oleh anjing, kucing, kelelawar, dan lumba-

lumba. Bunyi ultrasonik nisa merambat melalui zat padat, cair dan gas. Reflektivitas 

bunyi ultrasonik di permukaan zat padat hampir sama dengan reflektivitas bunyi 

ultrasonik di permukaan zat cair. Akan tetapi, gelombang bunyi ultrasonik akan 

diserap oleh tekstil dan busa. 

Pada sensor ultrasonik, gelombang ultrasonik dibangkitkan melalui sebuah alat 

yang disebut dengan piezoelektrik dengan frekuensi tertentu. Piezoelektrik ini akan 

menghasilkan gelombang ultrasonik (umumnya berfrekuensi 40kHz) ketika sebuah 

osilator diterapkan pada benda tersebut. Secara umum, alat ini akan menembakkan 

gelombang ultrasonik menuju suatu area atau suatu target. Setelah gelombang 

menyentuh permukaan target, maka target akan memantulkan kembali gelombang 

tersebut. Gelombang pantulan dari target akan ditangkap oleh sensor, kemudian 

sensor menghitung selisih antara waktu pengiriman gelombang dan waktu 

gelombang pantul diterima. Dapat dilihat di gambar cara kerja sensor ultrasonik 2.2 : 
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Gambar.2.2 Cara kerja sensor ultrasonik 

Secara detail, cara kerja sensor ultrasonik adalah sebagai berikut: 

 Sinyal dipancarkan oleh pemancar ultrasonik dengan frekuensi tertentu dan 

dengan durasi waktu tertentu. Sinyal tersebut berfrekuensi diatas 20kHz. 

Untuk mengukur jarak benda (sensor jarak), frekuensi yang umum digunakan 

adalah 40kHz. 

 Sinyal yang dipancarkan akan merambat sebagai gelombang bunyi dengan 

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

tersebut akan dipantulkan oleh benda tersebut. 

 Setelah gelombang pantulan sampai di alat penerima, maka sinyal tersebut 

akan diproses untuk menghitung jarak benda tersebut. Jarak benda dihitung 

berdasarkan rumus : 

S = 340.t/2 

Dimana S merupakan jarak antara sensor ultrasonik dengan benda (bidang 

pantul), dan t adalah selisih antara waktu pemancaran gelombang oleh transmitter 

dan waktu ketika gelombang pantul diterima receiver. 
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Dimana S merupakan jarak antara sensor ultrasonik dengan benda (bidang 

pantul), dan t adalah selisih antara waktu pemancaran gelombang oleh transmitter 

dan waktu ketika gelombang pantul diterima receiver. 

Sensor ini merupakan sensor ultrasonik siap pakai, satu alat yang berfungsi 

sebagai pengirim, penerima, dan pengontrol gelombang ultrasonik. Alat ini bisa 

digunakan untuk mengukur jarak benda dari 2cm - 4m dengan akurasi 3mm. Alat ini 

memiliki 4 pin, pin Vcc, Gnd, Trigger, dan Echo. Pin Vcc untuk listrik positif dan Gnd 

untuk ground-nya. Pin Trigger untuk trigger keluarnya sinyal dari sensor dan pin 

Echo untuk menangkap sinyal pantul dari benda. 

 

Gambar  2.3 Sensor ltrasonik HC-SR04 
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2.3 Buzzer 24 v 

 

Buzzer Listrik adalah sebuah komponen elektronika yang dapat mengubah 

sinyal listrik menjadi getaran suara. Pada umumnya, Buzzer yang merupakan 

sebuah perangkat audio ini sering digunakan pada rangkaian anti-maling, Alarm 

pada Jam Tangan, Bel Rumah, peringatan mundur pada Truk dan perangkat 

peringatan bahaya lainnya. Jenis Buzzer yang sering ditemukan dan digunakan 

adalah Buzzer yang berjenis Piezoelectric, hal ini dikarenakan Buzzer Piezoelectric 

memiliki berbagai kelebihan seperti lebih murah, relatif lebih ringan dan lebih mudah 

dalam menggabungkannya ke Rangkaian Elektronika lainnya. Buzzer yang 

termasuk dalam keluarga Transduser ini juga sering disebut dengan Beeper. 

Piezoelectric Buzzer adalah jenis Buzzer yang menggunakan efek 

Piezoelectric untuk menghasilkan suara atau bunyinya. Tegangan listrik yang 

diberikan ke bahan Piezoelectric akan menyebabkan gerakan mekanis, gerakan 

tersebut kemudian diubah menjadi suara atau bunyi yang dapat didengar oleh 

telinga manusia dengan menggunakan diafragma dan resonator. 

Berikut ini adalah gambar 2.4 bentuk dan struktur dasar dari sebuah 

Piezoelectric Buzzer. 

 

Gambar 2.4 Bentuk dan Struktur Buzzer 24 v 
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2.4    Switch 

 

 Switch adalah saklar yang akan berubah status pada tiap pemberian perintah 

penekanan tomobl yang sama. Rangkaian tooggle switch 220 AC ini berfungsi untuk 

menyalakan dan menghidupkan lampu pada jaringan AC PLN dengan sebuah saklar 

push button. Maksud toggle switch adalah kita dapat mengubah kondisi lampu 

dengan sebuah tombol push button dimana penekanan pertama akan 

menghidupkan lampu dan apabila tombol push button ditekan lagi maka lampu 

mati. Rangkaian toggle switch 220V AC ini dibuat dengan 4 buah NAND gate IC 

CD4011 yang disusun sebagai toggle flip-flop dengan input pulsa dari penekanan 

tombol push button dan output diberikan ke TRIAC untuk menyalakan dan 

mematikan lampu.  

 

 

Gambar 2. 5 Switch 

 

  

 

 

http://e-belajarelektronika.com/tag/toggle-switch/
http://e-belajarelektronika.com/tag/tooggle-switch-220-ac/
http://e-belajarelektronika.com/category/lighting/
http://e-belajarelektronika.com/toggle-switch-ac220v-dengan-triac/
http://e-belajarelektronika.com/tag/rangkaian-toggle-switch-220v-ac/

