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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Terdapat beberapa penelitian yang dilakukan mengenai running text.  

Selanjutya dalam pengembangannya, dilakukan studi pustaka sebagai salah satu 

alat dari penerapan metode penelitian. Adapun tinjauan pustaka yang  

berhubungan dengan penelitian di bidang ini adalah sebagai berikut : 

Tabel 2.1 Beberapa Tinjauan Pustaka 

No Penulis Metode Bahasa Program 

1 
Fukkar Al Wathoni (2016) 

Bluetooth 

Aplikasi Android 
C, JavaScript 

2 Octarina Nur Samijayani, dkk 

(2014) 

Berbasis 

SMS 
C, JavaScript 

3 
Endi Azrofata, dkk (2015) 

Wifi 

Aplikasi Android 
C, JavaScript 

4 Sandi Purnama, dkk (2013) 
Jaringan internet  

Website  
C, PHP 

5 Akhmad Karim Hidayatulloh 

(2015) 
Jaringan lokal C, Pascal  

 

Pada penelitian yang disusun oleh Fukkar Al Wathoni pada tahun 2016 

dengan judul “Membuat Dan Mengendalikan Running Text Berbasis Arduino 

Melalui Bluetooth Menggunakan Aplikasi Android”. Menampilkan running text 

pada led matrix melalui Bluetooth menggunakan aplikasi android. 
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Pada penelitian yang disusun oleh Fadjar Iftikhar, Octarina Nur Samijayani, 

Rahsanjani, dari Universitas Al Azhar Indonesia, pada tahun 2014 yang berjudul 

“Perancangan Sistem Penulisan Teks Pada Running Text Menggunakan SMS”. 

Penelitian ini membahas mengenai sistem penulisan display running text melalui 

sms. 

Pada penelitian yang disusun oleh Endi Azrofata, Mardiana, Meizano A.M. 

Djausal dari Universitas Lampung, pada tahun 2015 yang berjudul ”Purwarupa 

Running Text Tampilan Informasi Led Matrix Berbasis Arduino Dan Android Di 

Perpustakaan UNILA” Penelitian ini membahas mengenai sistem penulisan 

display running text menggunakan android melalui wifi. 

Pada penelitian yang disusun oleh Denny Darlis, Mas Sarwoko 

Suraatmadja, Sandi Purnama, dari Universitas Telkom, pada tahun 2013, yang 

berjudul “Perancangan Dan Implementasi Sistem Penampil Running Text 

Dengan Data Berbasis Website”. Pada penelitian ini membahas sistem penulisan 

display running text yang diinputkan melalui website. 

Pada Penelitian yang disusun oleh Akhmad Karim Hidayatulloh pada tahun 

2015 yang berjudul “Membuat Dan Mengendalikan Running Text Berbasis 

Arduino Melalui Jaringan Lokal”. Pada penelitian ini membahas sistem display 

running text melalui jaringan lokal, dimana teks ditampilkan pada 1 panel dot 

matrix. 
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Dari beberapa tinjauan pustaka diatas maka di dalam penelitian ini akan 

membahas mengenai “Membuat dan Mengendalikan Running Text melalui 

jaringan Wifi Berbasis Mikrokontroler Arduino”. Dimana penelitian ini dapat 

menerapkan sistem untuk update running text melalui jaringan wifi, pada 2 panel 

dot matrix display P10. Operator dapat update running text pada satu panel atau 

pada dua panel sekaligus, dengan teks yang sama atau berbeda. Teks diinputkan 

melalui aplikasi running text yang dibuat menggunakan Microsoft Visual Basic 6.      

2.2 Dasar Teori 

Untuk mendukung penelitian ini, maka perlu dikemukakan hal-hal atau 

teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan dan ruang lingkup pembahasan 

sebagai landasan dalam penelitian. 

2.2.1 Teks Berjalan (Running Text) 

Seiring perkembangan jaman dan dilandasi oleh keahlian serta 

kreatifitas para ahli elektronika maka terciptalah suatu produk yang biasa 

disebut Running Text. Running Text atau LED Running Text adalah sebuah 

teknik elektronik yang menampilkan sebuah tulisan bergerak atau berjalan 

yang terdiri dari susunan led kemudian terhubung secara matrix dengan 

perpaduan led antara baris dan kolomya.  

Running Text atau LED Running Text ini memiliki fasilitas komunikasi 

secara seri yang mampu menampilkan pesan ataupun tulisan bergerak dan 

berjalan yang dapat dirubah melalui PC, laptop, dan juga remote. Selain 

itu Running Text  atau LED Running Text  memiliki fasilitas untuk mengatur  

http://videotron.id/
http://videotron.id/
http://videotron.id/
http://videotron.id/
http://videotron.id/
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waktu yang menggunakan Real Time Clock (RTC) sehingga dapat 

menampilkan detik, menit, jam, hari, tanggal dan tahun. Dalam 

pengaturannya dapat dilaukan dengan media komputer atau 

remote. Running Text  atau LED Running Text  memiliki sebuah memori 

yang digunakan untuk merekam pengaturan yang telah ditetapkan, sehingga 

tidak akan merubah pengaturannya walaupun Running Text  atau 

LED Running Text dimatikan. 

2.2.2 Mikrokontroler Arduino  

Arduino merupakan mikrokontroler yang terdiri dari software dan 

hardware. Arduino Uno menggunakan mikrokontroler ATmega 328 sebagai 

kontrol utama. Memori yang dimiliki oleh 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.  
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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 adaptor.  

Kaki 5V memberikan tegangan output DC sebesar 5 volt saat Uno dalam 

keadaan aktif. Kaki 3.3V memberikan tegangan output DC sebesar 3.3 volt. 

Kaki GND adalah ground kaki. 

Kaki Aref memberikan tegangan referensi (0 sampai 5V saja) untuk input 

analog, digunakan dengan fungsi analogReference (). Kaki Reset untuk me-

reset mikrokontroler.  

Arduino Uno dan Arduino pada umumnya bekerja menggunakan 

pemrograman dengan bahasa C yang dituliskan pada software Arduino 

IDE. Software IDE Arduino terdiri dari tiga bagian :  

a. Editor program, yaitu tempat untuk penulisan atau pengeditan program 

yang akan di tanamkan pada Arduino. Setiap program Arduino biasa disebut 

sketch.  

b. Compiler, yaitu modul yang berfungsi mengubah bahasa pemrograman 

kedalam kode biner, karena hanya kode biner yang dapat dipahami 

mikrokontroler.  

c. Uploader, yaitu modul yang berfungsi memasukan kode biner kedalam 

memori mikrokontroler.  
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Gambar 2.1. Arduino Uno 

 

 

2.2.3 Microsoft Visual Basic 6 

Microsoft Visual Basic (sering disingkat sebagai VB saja) merupakan 

sebuah bahasa pemrograman yang menawarkan Integrated Development 

Environment (IDE) visual untuk membuat program perangkat lunak 

berbasis sistem operasi Microsoft Windows dengan menggunakan model 

pemrograman (COM).  

Microsoft Visual Basic merupakan turunan bahasa pemrograman 

BASIC dan menawarkan pengembangan perangkat lunak komputer berbasis 

grafik dengan cepat. Beberapa bahasa skrip seperti Visual Basic for 

Applications (VBA) dan Visual Basic Scripting Edition (VBScript), mirip 

seperti halnya Visual Basic, tetapi cara kerjanya yang berbeda. 

 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Lingkungan_pengembangan_terpadu
https://id.wikipedia.org/wiki/Lingkungan_pengembangan_terpadu
https://id.wikipedia.org/wiki/Program_komputer
https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_operasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
https://id.wikipedia.org/wiki/BASIC
https://id.wikipedia.org/wiki/Komputer
https://id.wikipedia.org/wiki/Antarmuka_pengguna_grafis
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_skrip
https://id.wikipedia.org/wiki/Visual_Basic_for_Applications
https://id.wikipedia.org/wiki/Visual_Basic_for_Applications
https://id.wikipedia.org/wiki/VBScript
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Para programmer dapat membangun aplikasi dengan menggunakan 

komponen-komponen yang disediakan oleh Microsoft Visual Basic 

Program-program yang ditulis dengan Visual Basic juga dapat 

menggunakan Windows API, tetapi membutuhkan deklarasi fungsi luar 

tambahan. Tampilan untuk Microsoft visual basic 6.0 terdiri dari beberapa 

interface yang saling berhubungan yaitu : 

1. Bagian menu program 

2. Bagian toolbar  

3. Bagian toolbox 

4. Bagian jendela properties 

5. Bagian form 

6. Bagian jendela proyek  

7. Bagian jendela lay-out 

 

2.2.4 Client - Server  

Client-Server merupakan sebuah paradigma dalam teknologi 

informasi yang merujuk kepada cara untuk mendistribusikan aplikasi ke 

dalam dua pihak, antara lain pihak client dan pihak server.  

Dalam model client atau server, sebuah aplikasi dibagi menjadi dua bagian 

yang terpisah,  Komponen client juga sering disebut sebagai front-end, 

sementara komponen server disebut sebagai back-end. 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Antarmuka_Pemrograman_Aplikasi_Windows
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Komponen client dari aplikasi tersebut dijalankan dalam sebuah 

workstation dan menerima masukan data dari pengguna. Komponen client 

tersebut akan menyiapkan data yang dimasukkan oleh pengguna dengan 

menggunakan teknologi pemrosesan tertentu dan mengirimkannya kepada 

komponen server yang dijalankan di atas mesin server, umumnya dalam 

bentuk request terhadap beberapa layanan yang dimiliki oleh server. 

 

 

 

 

 

Komponen server akan menerima request dari client, dan langsung 

memprosesnya dan mengembalikan hasil pemrosesan tersebut kepada client. 

Client pun menerima informasi hasil pemrosesan data yang dilakukan server 

dan menampilkannya kepada pengguna, dengan menggunakan aplikasi yang 

berinteraksi dengan pengguna (Wikipedia).  

 

 

Gambar 2.2 Model Client Server 
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2.2.5 Modul ESP 8266 

ESP 8266 merupakan modul wifi yang berfungsi sebagai perangkat 

tambahan mikrokontroler seperti Arduino agar dapat terhubung langsung 

dengan wifi dan membuat koneksi TCP/IP. 

Modul ini membutuhkan daya sekitar 3.3v dengan memiliki tiga 

mode wifi yaitu Station, Access Point dan Both (Keduanya). Modul ini juga 

dilengkapi dengan prosesor, memori dan GPIO dimana jumlah pin 

bergantung dengan jenis ESP 8266 yang kita gunakan. Sehingga modul ini 

bisa berdiri sendiri tanpa menggunakan mikrokontroler apapun karena 

sudah memiliki perlengkapan layaknya mikrokontroler. 

Spesifikasi Umum ESP8266 

 802.11 b/g/n 

 Integrated low power 32-bit MCU 

 Integrated 10-bit ADC 

 Integrated TR switch, balun, LNA, power amplifier and matching 

network 

 Integrated PLL, regulators, and power management units 

 Supports antenna diversity 

 WiFi 2.4 GHz, support WPA/WPA2 

 Support STA/AP/STA+AP operation modes 

 Support Smart Link Function for both Android and iOS devices 

 SDIO 2.0, (H) SPI, UART, I2C, I2S, IR Remote Control, PWM, GPIO 
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 Deep sleep power <10uA, Power down leakage current < 5uA 

 Standby power consumption of < 1.0mW (DTIM3) 

 +20 dBm output power in 802.11b mode 

 Operating temperature range -40C ~ 125C 

 FCC, CE, TELEC, WiFi Alliance, and SRRC certified 

 Pemrograman Melalui AT command via serial komunikasi UART 

 Pemrograman ke mikorkontroler yang ada di ESP8266 menggunakan 

Arduino IDE dengan Core yang sudah terinstall ESP8266. 

Gambar 2.3 ESP 8266 

Kelebihan lain ESP8266 adalah memilki deep sleep mode, sehingga 

penggunaan daya akan relatif jauh lebih efisien dibandingkan dengan modul 

WiFI . Catatan penting yang harus di garis bawahi ialah, ESP8266 

beroperasi pada tegangan 3.3V. 

Komunikasi serial yang dapat dilakukan menggunakan arduino. 

Komunikasi serial yang digunakan adalah komunikasi menggunakan 

protokol UART/USART (Universal Synchronous/Asynchronous Receiver 

Transmitter). Protokol ini dapat digunakan sebagai antarmuka antara 

arduino dan perangkat lainnya. Protokol komunikasi serial (UART) itu 

sendiri menggunakan dua buah jalur sinyal untuk berkomunikasi,  
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yaitu jalur sinyal Rx (receiver) untuk menerima data dan jalur sinyal Tx 

(transmitter) untuk mengirimkan data.  

Setiap development board arduino memiliki setidaknya satu buah port 

serial untuk melakukan komunikasi menggunakan protokol UART dan 

bekerja pada tegangan 5V (kecuali arduino Due yang bekerja pada tegangan 

3.3V) sehingga Anda tidak dapat langsung menghubungkan serial port pada 

arduino ke serial port RS232 pada komputer karena serial port RS232 pada 

komputer bekerja pada tegangan 12V sehingga dapat merusak arduino jika 

dihubungkan secara langsung. Berikut ini adalah beberapa jenis arduino 

yang memiliki lebih dari 1 buah serial port. 

 


