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BAB II 

ANALISIS DAN PERANCANGAN 

 

2.1. Landasan Teori 

Teks berjalan merupakan salah satu media untuk menampilkan 

informasi kepada publik dengan bantuan LED (Light Emitting Dioda). 

Informasi yang ditampilkan dapat berupa himbauan, suhu,  harga 

sewa apartemen, harga sebuah produk atau bahkan sekedar ucapan 

selamat datang kepada para pengunjung. Informasi yang ditampilkan 

dalam teks berjalan tersebut sebisa mungkin adalah informasi terbaru. 

Untuk itu diperlukan media yang dapat mengganti informasi pada teks 

berjalan tersebut tanpa terkendala jarak dan waktu.  

Pada Laporan tugas akhir ini akan dibuat sebuah perangkat 

teks berjalan dengan menggunakan arduino uno yang di dalamnya 

terdapat sebuah mikrokontroler ATMEGA 328. Informasi pada teks 

berjalan dapat diperbarui melalui jaringan lokal. User client melakukan 

input data teks berjalan melalui aplikasi client yang dibuat dengan 

Delphi 7  yang dibuat khusus untuk memperbarui informasi. Informasi 

dari user client kemudian dikirim, melalui ethernet shield yang telah 

terpasang dengan arduino uno.  
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  Melalui jaringan lokal arduino menerima data lalu mengolahnya 

untuk kemudian data tersebut ditampilkan pada panel LED matrix. 

Teks berjalan melalui jaringan lokal ini diharapkan dapat 

mempermudah pemilik atau operator teks berjalan untuk mengganti 

informasi melalui jaringan lokal sehingga pemilik tidak lagi terkendala 

jarak dan waktu karena penggantian informasi pada teks berjalan 

cukup dengan membuka form input running text yang dibuat khusus 

untuk update informasi pada teks berjalan tersebut. 

 

2.2. Indentifikasi Kebutuhan 

2.2.1. Notebook / Pc Client  

 Pc client digunakan untuk menjalankan aplikasi dari Delphi 

7 untuk melakukan running program aplikasi untuk menampilkan 

teks berjalan pada dot matriks. 

Borland Delphi sering disebut juga dengan Delphi. Delphi 

adalah sebuah perangkat lunak (software) yang digunakan untuk 

membuat aplikasi berbasis antarmuka grafis di lingkungan sistem 

operasi Microsoft Windows. Delphi dibuat oleh perusahaan 

Borland Software Corporation. Bahasa pemograman yang 

digunakan Delphi adalah bahasa Pascal (Handayani S.Winahya, 

2011). 
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Integrated Development Environment (IDE) adalah area 

kerja yang dipergunakan untuk membuat aplikasi mulai dari 

mendesain antarmuka atau tampilan, menulis source code 

program (coding), menjalankan program (running), men-debug, 

mengkompilasi (compile), dan menyebarluaskan aplikasi yang 

dibuat (deploy). 

Pascal adalah bahasa pemrograman yang pertama kali di 

buat oleh Profesor Niklaus Wirth, seorang anggota International 

Federation of Information Processing (IFIP) pada tahun 1971. 

Dengan mengambil nama dari matematikawan Perancis, Blaise 

Pascal, yang pertama kali menciptakan mesin penghitung, 

Profesor Niklaus Wirth membuat bahasa Pascal ini sebagai alat 

bantu untuk mengajarkan konsep pemrograman komputer kepada 

mahasiswanya. Selain itu, Profesor Niklaus Wirth membuat Pascal 

juga untuk melengkapi kekurangan-kekurangan bahasa 

pemrograman yang ada pada saat itu. 

2.2.2. Server 

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,  

http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_pemrograman
http://id.wikipedia.org/wiki/Niklaus_Wirth
http://id.wikipedia.org/wiki/Matematikawan
http://id.wikipedia.org/wiki/Perancis
http://id.wikipedia.org/wiki/Blaise_Pascal
http://id.wikipedia.org/wiki/Blaise_Pascal
http://id.wikipedia.org/wiki/Blaise_Pascal
http://id.wikipedia.org/wiki/Komputer
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Arduino Uno membutuhkan tegangan aktif kisaran 5 volt, 

sehingga Arduino 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 Arduino 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 

Arduino saat menggunakan sumber daya eksternal selain USB 

dan adaptor.  

Kaki 5V memberikan tegangan output DC sebesar 5 volt saat 

Arduino 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 :  
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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.  

C++  adalah bahasa pemrograman komputer yang di buat 

oleh Evano Christian Posumah (Bjarne Stroustrup) merupakan 

perkembangan dari bahasa C dikembangkan di Bell Labs (Dennis 

Ritchie) pada awal tahun 1970-an, Bahasa itu diturunkan dari 

bahasa sebelumnya, yaitu B, Pada awalnya, bahasa tersebut 

dirancang sebagai bahasa pemrograman yang dijalankan pada 

sistem Unix, Pada perkembangannya, versi ANSI (American 

National Standart Institute) Bahasa pemrograman C menjadi versi 

dominan, Meskipun versi tersebut sekarang jarang dipakai dalam 

pengembangan sistem dan jaringan maupun untuk sistem 

embedded, Bjarne Stroustrup pada Bel labs pertama kali 

mengembangkan C++ pada awal 1980-an. Untuk mendukung 

fitur-fitur pada C++, dibangun efisiensi dan sistem support untuk 

pemrograman tingkat rendah (low level coding).  

http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_pemrograman
http://id.wikipedia.org/wiki/Komputer
http://id.wikipedia.org/wiki/Bjarne_Stroustrup
http://id.wikipedia.org/wiki/Bell_Labs
http://id.wikipedia.org/wiki/Dennis_Ritchie
http://id.wikipedia.org/wiki/Dennis_Ritchie
http://id.wikipedia.org/wiki/Dennis_Ritchie
http://id.wikipedia.org/wiki/Unix
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_pemrograman_C
http://id.wikipedia.org/wiki/1980
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Pada C++ ditambahkan konsep-konsep baru seperti class 

dengan sifat-sifatnya seperti inheritance dan overloading. Salah 

satu perbedaan yang paling mendasar dengan bahasa C adalah 

dukungan terhadap konsep pemrograman berorientasi objek 

(Object Oriented Programming).  

Perbedaan Antara bahasa pemrograman C dan C++ 

meskipun bahasa-bahasa tersebut menggunakan sintaks yang 

sama tetapi mereka memiliki perbedaan, C merupakan bahasa 

pemrograman prosedural, dimana penyelesaian suatu masalah 

dilakukan dengan membagi-bagi masalah tersebut kedalam su-

submasalah yang lebih kecil, selain itu, C++ merupakan bahasa 

pemrograman yang memiliki sifat pemrograman berorientasi 

objek, untuk menyelesaikan masalah, C++ melakukan langkah 

pertama dengan menjelaskan class-class yang merupakan anak 

class yang dibuat sebelumnya sebagai abstraksi dari object-object 

fisik, class tersebut berisi keadaan object, anggota-anggotanya 

dan kemampuan dari objectnya, setelah beberapa Class dibuat 

kemudian masalah dipecahkan dengan Class.  

http://id.wikipedia.org/wiki/Object_Oriented_Programming
http://id.wikipedia.org/wiki/Pemrograman_berorientasi_objek
http://id.wikipedia.org/wiki/Pemrograman_berorientasi_objek


10 
 

 

Gambar 2.1. Arduino Uno 

 

2.2.3. Socket 

Socket adalah sebuah Class yang disediakan oleh beberapa 

bahasa pemrograman. Dengan socket, sebuah aplikasi di suatu 

komputer dapat membuka koneksi untuk menghubungi aplikasi 

lain di komputer lainnya. Aplikasi di komputer yang dihubungi 

menerima koneksi juga menggunakan socket. Dengan kata lain 

socket adalah suatu Class yang digunakan oleh aplikasi untuk 

saling berhubungan. 

Ada dua jenis socket yang bisa digunakan untuk 

membangun aplikasi, yakni TCP Socket dan UDP Socket. 

Perbedaan utamanya adalah, di model TCP digunakan konsep 

connection oriented dan reliable data transfer, sedangkan di 

model UDP digunakan konsep connectionless oriented dan 

unreliable data transfer. Sebuah aplikasi dapat menggunakan 

salah satu dari jenis Socket tersebut disesuaikan dengan 

kebutuhan aplikasi yang digunakan. 
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2.3. Perancangan System Software 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2. Diagram software client 
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2.4. Perancangan Sistem Komunikasi Client – Server 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3. Diagram komunikasi client – server 
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 Gambar 2.4. komunikasi client – server 

Jaringan  

lokal 


