
3 

BAB II 

DASAR TEORI 

2.1 Arduino Uno R3 

Arduino Uno R3 adalah papan pengembangan 

mikrokontroler yang berbasis chip ATmega328P. 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 13), 6 pin input analog, 

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.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 Uno R3 

Mikrokontroler ATmega328 

Operasi Tegangan 5 Volt 

Input Tegangan 7-12 Volt 

Pin I/O Digital 14 

Pin Analog 6 
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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 Uno R 
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2.2 IDE Arduino 

 IDE (Integrated Development Environment) 

adalah sebuah perangkat lunak yang digunakan untuk 

mengembangkan aplikasi mikrokontroler mulai dari 

menuliskan source program, kompilasi, upload hasil kompilasi 

dan uji coba secara terminal serial. IDE arduino dapat dilihat 

pada gambar 2.2 

 

Gambar 2.2 IDE Arduino 

a. Icon menu verify yang bergambar ceklis berfungsi untuk 

mengecek program yang ditulis apakah ada yang salah 

atau error.  
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b. Icon menu upload yang bergambar panah ke arah kanan 

berfungsi untuk memuat / transfer program yang dibuat di 

software arduino ke hardware arduino. 

c. Icon menu New yang bergambar sehelai kertas berfungsi 

untuk membuat halaman baru dalam pemrograman. 

d. Icon menu Open yang bergambar panah ke arah atas 

berfungsi untuk membuka program yang disimpan atau 

membuka program yang sudah dibuat dari pabrikan 

software arduino. 

e. Icon menu Save yang bergambar panah ke arah bawah 

berfungsi untuk menyimpan program yang telah dibuat 

atau dimodifikasi. 

f. Icon menu serial monitor yang bergambar kaca 

pembesar berfungsi untuk mengirim atau menampilkan 

serial komunikasi data saat dikirim dari hardware arduino. 
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2.3  Modul Sensor Ultrasonik 

Modul sensor ultrasonik adalah sebuah sensor yang 

berfungsi untuk mengubah besaran fisis (bunyi) menjadi 

besaran listrik dan sebaliknya.Gelombang ultrasonik adalah 

gelombang bunyi yang mempunyai frekuensi 20.000 Hz. 

Bunyi ultrasonik tidak dapat di dengar oleh telinga manusia. 

Jarak yang dapat di baca sensor ultrasonik adalah 3 

cm sampai 3 m.Selain range jarak   antara 3 cm sampai 3 m, 

sudut pancaran dari sensor  ultrasonik adalah dari 0 sampai 

dengan 30 derajat. Arah pancaran gelombang ultrasonik 

dapat dilihat pada gambar 2.3 
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Gambar 2.3 Arah Pancaran Gelombang  

Ultrasonik 

Cara kerja modul sensor ultrasonik 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 tersebut akan 

dipantulkan oleh benda tersebut. Setelah gelombang 

pantulan sampai di alat penerima maka sinyal tersebut 
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akan diproses untuk menghitung jarak benda tersebut. 

Jarak benda dihitung berdasarkan rumus: s = 

340.t/2Dimana s merupakan jarak antara sensor ultrasonik 

dengan benda dan t adalah selisih antara waktu 

pemancaran gelombang oleh transmitter dan waktu ketika 

gelombang pantul diterima receiver. Fungsi pin modul 

sensor ultrasonik terdapat pada tabel 2.2 dan Gambar 

Sinyal ultrasonik 2.4 , modul sensor ultrasonik ditujukan 

pada gambar 2.5 

 

Tabel 2.2 Fungsi Pin Modul Sensor  

Ultrasonik 

PIN FUNGSI 

VCC Sumber tegangan 

TRIGGER Pemicu sinyal sonar dari sensor 

ECHO Penangkap pantulan sinyal sonar 

GND Ground  
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   Gambar 2.4 Sinyal ultrasonik 

           

    Gambar 2.5 Modul Sensor Ultrasonik 
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2.4  Motor servo 

Sebuah perangkat atau aktuator putar (motor) yang 

dirancang dengan sistem kontrol umpan balik loop tertutup 

(servo), sehingga dapat di set-up atau di atur untuk 

menentukan dan memastikan posisi sudut dari poros output 

motor.servo ini mempunyai tegangan 5 volt . 

Cara kerja servo Motor servo dibangun dari motor 

listrik, yang didalamnya terdapat positionable shaft (poros) yg 

dilengkapi roda gigi (gear). Motor Servo dikendalikan oleh 

sinyal elektrik yang menentukan jumlah gerakan di 

porosnya.Gambar 2.5 adalah gambar motor servo.dan table 

2.3 adalah table fungsi pin motor servo. 

 

 Tabel 2.3 Fungsi pin motor servo 

Pin( kabel) Fungsi 

Vcc (merah) Sumber tegangan 

(orange) Pin sinyal 

Gnd( coklat) Ground 
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            Gambar 2.5 motor servo 

 

 

2.5. LCD (Liquid Crystal Display) 

 LCD (Liquid Crystal Display) adalah suatu jenis media 

tampil yang  menggunakan kristal cair sebagai penampil 

utama.Adapun fitur yang disajikan dalam LCD ini adalah: 

- Terdiri dari 16 karakter dan 2 baris.  

- Mempunyai 192 karakter tersimpan. 

- Terdapat karakter generator terprogram. 

- Dapat dialamati dengan mode 4-bit dan 8-bit. 

- Dilengkapi dengan back light.  
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Proses inisialisasi pin arduino yang terhubung  ke pin 

LCD RS, Enable, D4, D5, D6, dan D7, dilakukan dalam baris 

LiquidCrystal (2, 3, 4, 5, 6, 7), dimana lcd merupakan variable 

yang dipanggil setiap kali intruksi terkait LCD akan digunakan. 

Definisi pin lcd 16x2 dapat dilihat ditabel 2.4 dan gambar 2.7 

adalah device LCD. 

Tabel 2.4 Spesifikasi LCD 16x2 

Pin Diskripsi 

1 Ground 

2 Vcc 

3 Pengatur Kontras 

4 Register Select 

5 Read / Write LCD Register 

6 Enable 

7-14 Data I / O Pins 

15 VCC + LED 

16 Ground – LED 
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                         Gambar 2.7 LCD (Liquid Crystal Display) 

 

Pada Proyek Akhir ini LCD dapat menampilkan 

karakternya dengan menggunakan library yang 

bernama LiquidCrystal. Berikut ada beberapa fungsi-

fungsi dari library LCD : 

1. begin() 

Untuk begin() digunakan dalam inisialisasi interface 

ke LCD dan mendefinisikan ukuran kolom dan baris 

LCD. Pemanggilan begin() harus dilakukan terlebih 

dahulu sebelum memanggil instruksi lain dalam 

library LCD. Untuk syntax penulisan instruksi 

begin() ialah sebagai berikut. 

lcd.begin(cols,rows) dengan lcd ialah nama 

variable, cols jumlah kolom LCD, dan rows jumlah 

baris LCD. 
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2. clear() 

Instruksi clear() digunakan untuk membersihkan 

pesan text. Sehingga tidak ada tulisan yang 

ditapilkan pada LCD. 

 

3. setCursor() 

Instruksi ini digunakan untuk memposisikan cursor 

awal pesan text di LCD. Penulisan syntax 

setCursor() ialah sebagai berikut. 

lcd.setCursor(col,row) dengan lcd ialah nama 

variable, col kolom LCD, dan row baris LCD. 

4. print() 

Sesuai dengan namanya, instruksi print() ini 

digunakan untuk mencetak, menampilkan pesan 

text di LCD. Penulisan syntax print() ialah sebagai 

berikut.lcd.print(data) dengan lcd ialah nama 

variable, data ialah pesan yang ingin ditampilkan. 
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2.6 Sensor Suhu  LM 35 

Sensor suhu LM35 adalah komponen elektronika yang 

memiliki fungsi untuk mengubah besaran suhu menjadi 

besaran listrik dalam bentuk tegangan. Sensor Suhu LM35 

yang dipakai dalam penelitian ini berupa komponen 

elektronika elektronika yang diproduksi 

oleh NationalSemiconductor. LM35 memiliki keakuratan tinggi 

dan kemudahan perancangan jika dibandingkan dengan 

sensor suhu yang lain, LM35 juga mempunyai keluaran 

impedansi yang rendah dan linieritas yang tinggi sehingga 

dapat dengan mudah dihubungkan dengan rangkaian kendali 

khusus serta tidak memerlukan penyetelan lanjutan. 

Meskipun tegangan sensor ini dapat mencapai 30 volt 

akan tetapi yang diberikan kesensor adalah sebesar 5 volt, 

sehingga dapat digunakan dengan catu daya tunggal dengan 

ketentuan bahwa LM35 hanya membutuhkan arus sebesar 60 

µA hal ini berarti LM35 mempunyai kemampuan menghasilkan 

panas (self-heating) dari sensor yang dapat menyebabkan 

kesalahan pembacaan yang rendah yaitu kurang dari 0,5 ºC 

pada suhu 25 ºC . 
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Cara kerja sensor suhu mengubah besaran suhu 

menjadi besaran tegangan. Tegangan ideal yang keluar dari 

LM35 mempunyai perbandingan 100°C setara dengan 1 volt. 

Sensor ini mempunyai pemanasan diri (self heating) kurang 

dari 0,1°C, dapat dioperasikan dengan menggunakan power 

supply tunggal dan dapat dihubungkan antar muka (interface) 

rangkaian control yang sangat mudah. Fungsi tabel sensor 

suhu dapat dilihat pada table 2.5 dan Gambar sensor suhu 

dapat dilihat gambar 2.8 

Tabel 2.5 Fungsi pin sensor suhu LM35 

Pin Fungsi 

Vcc Sumber tegangan 

Vout Tegangan keluaran 

Gnd Ground 

 

 

                              

   Gambar 2.8.  sensor suhu LM35 


