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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1Mikrokontrol ATMEGA128 

2.1.1 Atmega128 

Mikrokontrol ATMEGA128 termasuk salah satu jenis 

mikrokontrollerReduce Instruction Set Compiler (AVR RISC), dalam 

penerapannya, instruksi yang dituliskan dikemas menjadi lebih simple dan secara 

umum ditulis dalam bentuk bahasa C, Basic dan Assembler sehingga user dapat 

membuat aplikasi yang cukup banyak hanya dengan menggunakan beberapa 

perintah instruksi saja. Mikrokontrol ATMEGA128 mempunyai performa tinggi, 

stabilitas yang kuat dan kemasan 64 pin (PLCC128/TQFP128 package) sehingga 

sangat cocok digunakan pada perancangan sistem dan pembuatan alat pengontrol 

peralatan litrik jarak jauh dilengkapi penjawab suara melalui panggilan telepon. 

Adapun alasan menggunakan AVR ATMEGA128adalah sebagai berikut : 

 Kapasitas memoryprogram sebesar 128 KByte.

 Kapasitas SRAM internal sebanyak 4 KByte.

 Kapasitas EEPROM internal sebanyak 4KByte.

 Timer/Counter 8 bit dengan separate prescaler dan mode compare

 Timer/Counter 16 bit dengan separate prescaler, mode compare dan

Capture

 Jumlah port I/O sebanyak 53 buah

 2 Serial USART programmable

 2 chanel PWM 8bit

 Analog Comparator

 Dan Internal RC Oscillator yang dapat dikalibrasi

 8 channel 10bit ADC

 Mempunyai  JTAG dan SPI Interface

 Mempunyai 130 instruksi assembler
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2.1.2Timer dan Counter pada AVR ATMEGA128 

Timer merupakan pewaktu yang dapat diseting dan diaktifkan dengan durasi 

waktu berdasarkan detak oscilator yang diproses secara hardware pada AVR 

tersebut, selain itu trigger pada timer juga bisa diaktifkan dari eksternal pin pada 

AVR. Sementara Counter / pencacah juga terdapat pada AVR yang berfungsi 

untuk menghitung kenaikan nilai registernya secara eksternal dan dapat diamati 

oleh hardware. Timer dan Counter pada AVR mempunyai dua buah dengan 

sistem prescalingselection 10 bit. Adapun blok diagram timer/counter pada AVR 

ditunjukkan dalam Gambar 2.1: 

 
Gambar 2.1 Diagram Blok Timer 

Sumber : Datasheet,2012 

 

Sementara itu untuk mengaktifkan timer atau counter pada AVR, maka ada 

beberapa register yang harus diset. Adapun register-register pada Timer/Counter 

tersebut antara lain : 

- Timer/Counter0 ControlRegister – TCCR0 

 
Gambar 2.2 Register TCCR0 

Sumber : Datasheet,2012 
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Register TCCR0 digunakan pada Timer/Counter0 untuk pengaturan 

prescale pada timer/counter 8bit ditunjukkan dalam Gambar 2.2. Bit-bit yang diisi 

pada register TCCR0 adalah bit CS02, CS01 dan CS00 ditunjukkan dalam Tabel 

2.1: 

Tabel 2.1Setting Prescale ATMEGA128 

CS02 CS01 CS00 Description 

0 0 0 Stop, the timer/counter0 is stopped. 

0 0 1 CK 

0 1 0 CK/8 

0 1 1 CK/128 

1 0 0 CK/256 

1 0 1 CK/1024 

1 1 0 External Pin T0, falling edge 

1 1 1 External Pin T0, falling edge 

Sumber : Datasheet,2012 

 

- Timer/Counter0 – TCNT0 

 

 

Gambar 2.3 Register TCNT0 

Sumber : Datasheet,2012 

 

Register TNCT0 yang ditunjukkan dalam Gambar 2.3 merupakan register 

yang menampung hitungan naik timer pada mode 8 bit. Register TCNT0 diisi 

suatu nilai yang digunakan sebagai interval waktu berdasarkan clock yang 

dibangkitkan/diatur system. 

- Timer/Counter1 Control Register A – TCCR1A 

 
Gambar 2.4 Register TCCR1A 

Sumber : Datasheet,2012 
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Register TCCR1A yang ditunjukkan dalam Gambar 2.4 merupakan register 

untuk setting komparasi timer dan PWM. Adapun setting pada register TCCR1A 

ditunjukkan dalam Tabel 2.2 dan Tabel 2.3: 

Tabel 2.2SettingModeCompare 1 

COM1A1 COM1A0 Description 

0 0 Timer/Counter1 disconnected from output pin OC 

1. 

0 1 Toggle the OC1 output line. 

1 0 Clear the OC1 output line (to zero). 

1 1 Set the OC1 output line (to zero). 

Sumber: ATmel ATMEGA128 datasheet 

 

Tabel 2.3SettingMode PWM 

PWM11 PWM10 Description 

0 0 PWM operation of Timer/Counter1 is disabled 

0 1 Timer/Counter1 is an 8-bit PWM 

1 0 Timer/Counter1 is an 9-bit PWM 

1 1 Timer/Counter1 is an 10-bit PWM 

Sumber: ATmel ATMEGA128 datasheet 

 Register TIMSK yang ditunjukkan dalam Gambar 2.5 yaitu untuk memilih 

timer/counter mana yang aktif. 

- Timer/Counter Interupt Mask Register – TIMSK 

 
Gambar 2.5 Register TIMSK 

Sumber : ATMEGA128 Datasheet 

 

Bit 1 – TOEI0 Timer/Counter0 OverfLOW Interupt Enable  

Jika TOEI0 diset ( 1 ) dan I-bit pada register 1 diset ( 1 ), maka interupsi 

OverfLOW timer 0 akan diaktifkan. 
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Bit 0 – OCIE0 Timer/Counter0 Output Compare Match Interupt Enable  

Jika OCIE0 diset ( 1 ) dan I-bit pada register 1 diset ( 1 ), maka interupsi 

Compare Match timer 0 akan diaktifkan. 

 

2.1.3Internal Analog to Digital Converter (ADC) ATMEGA128 

Internal ADC ATMEGA128 mempunyai masukan ADC 8 input yang 

masing-masing dapat diatur dan diseting melalui software. Keunggulan 

menggunakan ADC internal ATMEGA128 ialah, tidak memerlukan rangkaian 

clock eksternal dan komponen luar tambahan, mempunyai resolusi 8 bit dan 12 bit 

yang dapat diatur melalui register. Adapun blokdiagram ADC internal pada 

ATMEGA128 ditunjukkan dalam Gambar 2.6: 

 
Gambar 2.6. Blok diagram ADC internal ATMEGA128 

Sumber : ATMEGA128 Datasheet 



9 

 

Pada blok diagram yang ditunjukkan dalam Gambar 2.6 bahwa input ADC 

diakses melalui PA.0 s/d P.7. hasil konversi dari ADC selanjutnya dapat dibaca 

pada register ADC melalui software.Sementara itu karakteristik ADC 10bit 

ditujukkan dalam Gambar 2.7: 

 
Gambar 2.7 Karakteristik ADC10 Bit 

Sumber : ATMEGA128 Datasheet 

 

2.1.4 Konfigurasi PORT MCU ATMEGA128 

Konfigurasi mikrokontroller ATMEGA128digolongkan menjadi pin sumber 

tegangan, pin osilator, pin control, pin I/0 dan pin untuk proses interupsi luar. 

Gambar 2.8 merupakan konfigurasi pin ATMEGA128 dan fungsi dari 

masing-masing pin dapat dilihat dalam Tabel 2.4 

 
Gambar 2.8 Susunan pin ATMEGA128 

Sumber :ATMEGA128 Datasheet 
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Tabel 2.4 Fungsi dari pin-pin  ATMEGA128 

Pin Nama Tipe Pin Fungsi Lain 

1 PEN I Programing Enable Pin untuk SPI serial 

programing 

2 PE0 I/O Programing Data Input / UART0 Receive Pin 

3 PE1 I/O Programming Data Output / UART0 Transmit Pin 

4 PE2 I/O Analog ComparatorPositiveInput atau USART0 

external clock input/output 

5 PE3 I/O Analog Comparator Negative Input atau Output 

Compare 

dan PWM Output A untuk Timer/Counter3 

6 PE4 I/O ExternalInterrupt4 Input atau Output Compare 

dan PWM Output B for Timer/Counter3 

7 PE5 I/O External Interrupt 5 Input atau Output Compare 

dan PWM Output C for Timer/Counter3 

8 PE6 I/O External Interrupt 6 Input atau Timer/Counter3 

Clock Input 

9 PE7 I/O External Interrupt 7 Input or Timer/Counter3 

Input Capture Trigger 

10 PB0 I/O SS (SPI Slave Select input) 

11 PB1 I/O SCK (SPI Bus Serial Clock) 

12 PB2 I/O MOSI (SPI Bus Master Output/Slave Input) 

13 PB3 I/O MISO (SPI Bus Master Input/Slave Output) 

14 PB4 I/O OC0 (Output Compare and PWM Output for 

Timer/Counter0) 

15 PB5 I/O OC1A (Output Compare and PWM Output A for 

Timer/Counter1) 

16 PB6 I/O OC1B (Output Compare and PWM Output B for 

Timer/Counter1) 

17 PB7 I/O OC2/OC1C (Output Compare and PWM Output 

for Timer/Counter2 or Output Compare and PWM 

Output C for Timer/Counter1) 
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Pin Nama Tipe Pin Fungsi Lain 

18 PG3 I/O TOSC2 (RTC Oscillator Timer/Counter0) 

19 PG4 I/O TOSC1 (RTC Oscillator Timer/Counter0) 

20 Reset I Untuk mereset program 

21 VCC  Tegangan sumber 5 v 

22 GND  Ground 

23 XTAL2  Output oscillator 

24 XTAL1  Input oscillator 

25 PD0 I/O External Interrupt0 Input or TWI Serial Clock 

26 PD1 I/O External Interrupt1 Input or TWI Serial Data 

27 PD2 I/O External Interrupt2 Input or UART1 Receive Pin 

28 PD3 I/O External Interrupt3 Input or UART1 Transmit Pin 

29 PD4 I/O Timer/Counter1 Input Capture Trigger 

30 PD5 I/O USART1 External Clock Input/Output 

31 PD6 I/O Timer/Counter1 Clock Input 

32 PD7 I/O Timer/Counter2 Clock Input 

33 PG0 I/O WR (Write strobe to external memory) 

34 PG1 I/O RD (Read strobe to external memory) 

35 PC0 I/O Hanya Pin I/O dua arah 

36 PC1 I/O Hanya Pin I/O dua arah 

37 PC2 I/O Hanya Pin I/O dua arah 

38 PC3 I/O Hanya Pin I/O dua arah 

39 PC4 I/O Hanya Pin I/O dua arah 

40 PC5 I/O Hanya Pin I/O dua arah 

41 PC6 I/O Hanya Pin I/O dua arah 

42 PC7 I/O Hanya Pin I/O dua arah 

43 PG2 I/O ALE (Address Latch Enable to external memory) 
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Pin Nama Tipe Pin Fungsi Lain 

44 PA7 I/O AD7 (External memory interface address and data 

bit 7) 

45 PA6 I/O AD6 (External memory interface address and data 

bit 6) 

46 PA5 I/O AD5 (External memory interface address and data 

bit 5) 

47 PA4 I/O AD4 (External memory interface address and data 

bit 4) 

48 PA3 I/O AD3 (External memory interface address and data 

bit 3) 

49 PA2 I/O AD2 (External memory interface address and data 

bit 2) 

50 PA1 I/O AD1 (External memory interface address and data 

bit 1) 

51 PA0 I/O AD0 (External memory interface address and data 

bit 0) 

52 VCC  Tegangan Input 5V 

53 Gng  Ground 

54 PF7 I/O ADC input channel 7 or JTAG Test Data Input) 

55 PF6 I/O ADC input channel 6 or JTAG Test Data Output 

56 PF5 I/O ADC input channel 5 or JTAG Test Mode Select 

57 PF4 I/O ADC input channel 4 or JTAG Test ClocK 

58 PF3 I/O ADC input channel 3 

59 PF2 I/O ADC input channel 2 

60 PF1 I/O ADC input channel 1 

61 PF0 I/O ADC input channel 0 

62 AREF  Tegangan Referensi untuk A/D Converter 

63 GND  Ground 

64 AVCC  Tegangan Input untuk Port F dan ADC 

Sumber : ATMEGA128 Datasheet 



13 

 

2.2Near Field Communication (NFC) 

2.2.1. Pengertian NFC 

Komunikasi jarak-dekatatau NFC merupakan bentuk komunikasi nirkabel 

jarak-pendek di mana antena yang digunakan lebih pendek daripada gelombang 

sinyal operator yang mencegah interferensi gelombang dari antena yang sama. 

Pada jarak-dekat (tidak ada definisi universal berapa panjang gelombang jarak-

pendek namun untuk tujuan praktikal anggap saja panjang gelombangnya 

seperempat dari gelombang biasa) antena dapat menghasilkan medan elektrik atau 

medan magnetik, namun tidak medan elektromagnetik. Komunikasi NFC 

merupakan medan eletrik yang termodulasi, namun tidak berasal dari gelombang 

elektromagnetik radio. NFC magnetis memiliki sifat yang dapat menembus 

konduktor yang dapat membalikkan gelombang radio. 

Banyak telepon genggam saat ini menggunakan NFC medan elektrik 

(bekerja pada frekuensi 13.56 MHz, saling berhubungan dengan gelombang 

22.11 MHz) untuk beberapa hubungan spesial karena jarak NFC yang sangat 

pendek membuat NFC sulit untuk bekerja secara diam-diam. Untuk menghasilkan 

medan-jauh secara efisien, yang berarti mengirim gelombang radio dari panjang 

gelombang ini, membutuhkan antena dengan panjang gelombang seperempat, 

dalam ukuran meter atau lebih. Jika antenanya hanya berjarak sentimeter, NFC 

hanya dapat diatur pada 'jarak-dekat' saja, dengan panjang, lebar, dan kedalaman 

dari medan dimensi antena. Energi yang sangat kecil akan dipancarkan, sangat 

esensial bagi keseimbangan medan elektromagnetik yang memiliki pulsa pada 

13.56 MHz. Jika antena kecil lain yang sama masuk ke medan, menyebabkan 

potensial elektrik ke dalamnya, membuat frekuensi yang sama beralternatif. 

Dengan mengatur sinyal pada antena yang aktif, antena itu dapat mentransmisi 

sinyal menjadi antena penerima yang pasif. 

NFC merupakan sebuah sistem yang mampu mengirimkan identitas secara 

otomatis dengan menggunakan gelombang radio. NFC menggunakan frekuensi 

radio untuk membaca informasi dari sebuah devais kecil yang disebut tag / 

transponder (transmitter + responder). Tag NFC akan mengenali diri sendiri 

ketika mendeteksi sinyal dari devais yang kompatibel, yaitu pembaca NFC (NFC 

Reader) dengan Range kisaran pembacaan yang bekerjapadafrekuensi13.56MHz. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Telepon_genggam
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2.2.2. Komponen NFC 

Berikut ini merupakan komponen-komponen yang terdapat pada NFC dan 

saling berkaitan satu dengan yang lain: 

1) Tag NFC 

Tag tersusun dari microchip yang berfungsi untuk menyimpan dan sebuah 

antena chip mikro itu sendiri yang ukuranya sekitar 0.4 mm. Chip tersebut 

menyimpan nomor seri yang unik atau informasi lainnya tergantung tipe 

memorinya yaitu read-only dan read-write. 

2) NFC Reader 

NFC reader digunakan untuk membaca data yang ada pada tag melewati RF 

interface. Untuk menambah fungsi reader dilengkapi dengan internal storage, 

dan aplikasi perangkat lunak untuk menyimpan data pada serverdatabase. Pada 

prakteknya NFCreader dapat berupa perangkat keras yang terletak pada suatu 

tempat yang tetap. Pada aplikasinya tag reader dapat membaca sendiri tag yang 

dideteksi ( smart self ). NFC readersmart self dapat mendeteksi ketika ada 

penambahan tag yang keluar. Pada dasarnya tag reader merupakan suatu 

peralatan yang sederhana dan dapat digabungkan kedalam perlengkapan mobile 

seperti telepon. 

Saluran (chanel) dari reader ke tag disebut dengan saluran forward 

(forward channel), saluran tag ke reader disebut dengan saluran backward 

(backward channel). Adapun bentuk fisik dari NFC readertypePN532 ditujukkan 

dalam Gambar 2.9: 

 
Gambar 2.9NFC reader PN532 

Sumber : https://www.itead.cc/itead-pn532-nfc-module.html 
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Berdasarkan cara kerjanya, Secara induktif transponders dioperasikan 

dengan pasif yaitu semua energi yang diperlukan untuk operasi microchip harus 

disajikan oleh pembaca reader. antena pembaca menghasilkan suatu bidang 

elektro magnet frekuensi, yang menembus penampang-lintang area coildan area di 

sekitar coil itu. Sebab panjang gelombang cakupan frekuensi menggunakan high 

frekuensi (13,56MHz ) 

Suatu bidang elekro magnet yang dipancarkan menembus coil antena 

transponder, yang mana saat terinduksi, suatu tegangan dihasilkan coil 

antenatransponder. Tegangan ini berfungsi sebagai power untuk pengaktifan data 

dalam microchip. 

Suatu kapasitor C yang dihubungkan paralel dengan coil antena pembaca 

berkombinasi dengan induksi coil antena untuk membentuk suatu rangkaian 

resonansi paralel, dengan suatu frekuensi resonan yang sesuai dengan frekuensi 

transmisi pembaca yang dihasilkan di dalam coil antena pembaca akan 

meningkatkan rangkaian resonan yang paralel tersebut, yang dapat digunakan 

untuk menghasilkan kekuatan bidang elektro magnet. 

Coil antena transponder dan kapasitor untuk membentuk suatu rangkaian 

resonan dan mengatur kesesuaian pada frekuensi transmisi pembaca. Tegangan di 

transponder coil akan meningkatkan rangkaian resonan paralel pada tag. 

Komunikasi antara reader dan transponder (tag) ditunjukkan dalam Gambar 2.10 

 
Gambar 2.10 Komunikasi antara Reader dan Transponder  (Tag) 

Sumber: Datasheet
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2.3Keypad4x4 

Keypad adalah rangkaian tombol yang berfungsi untuk memberi sinyal pada 

suatu rangkaiandengan menghubungkan jalur-jalur tertentu.Keypad terdiri dari 

beberapa macam berdasarkan jumlah tombol dan fungsinya. Contohnya adalah 

keypadmatrik4x4. Bentuk dari keypad matrik4x4 dapat dilihat dalam Gambar 

2.11. 

 
Gambar 2.11 Bentuk keypadmatrix4x4 

Sumber : http://too-pays.blogspot.com/2009/07/keypad-matriks-4x4-dan-lcd-

16x2.html 

 
Gambar 2.12 Rangkaiankeypadmatrix4x4 

Sumber : http://kusuma-w-arya.blogspot.com/2013/05/antarmuka-mikrokontroler-

dengan -keypad.html 

 

Konstruksi matrix keypad 4×4 dalam Gambar 2.12 cukup sederhana, yaitu 

terdiri dari 4 baris dan 4 kolom dengan keypad berupa saklar pushbuton yang 

diletakan disetiap persilangan kolom dan barisnya. Rangkaian matrix keypaddiatas 
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terdiri dari 16 saklar push buton dengan konfigurasi 4 baris dan 4 kolom. 8 line 

yang terdiri dari 4 baris dan 4 kolom tersebut dihubungkan dengan port 

mikrokontroler. Sisi baris dari matrix keypad ditandai dengan namaRow1, Row2, 

Row3 dan Row4 kemudian sisi kolom ditandai dengan namaCol1, Col2, Col3 dan 

Col4. Sisi input atau output dari matrix keypad 4×4 ini tidak mengikat, dapat 

dikonfigurasikan kolom sebagi input dan baris sebagai output atau sebaliknya 

tergantung programernya. 

Proses scaning untuk membaca penekanan tombol pada matrix keypad 4×4 

diatas dilakukan secara bertahap kolom demi kolom dari kolom pertama sampai 

kolom ke 4 dan baris pertama hingga baris ke 4. Program untuk scaning matrix 

keypad 4×4 dapat bermacam-macam, tapi pada intinyasama. Misal kita asumsikan 

keypad aktif LOW (semua line kolom dan baris dipasang resistor pull-up) dan 

dihubungkan ke port mikrokontrolr dengan jalur kolom adalah jalur input dan 

jalur baris adalah jalur output. 

2.4Liquid Cristal Display (LCD) 

Display elektronik adalah salah satu komponen elektronika yang berfungsi 

sebagai tampilan suatu data, baik karakter, huruf ataupun grafik. LCD adalah 

salah satu jenis display elektronik yang dibuat dengan teknologi CMOS logic 

yang bekerja dengan tidak menghasilkan cahaya tetapi memantulkan cahaya yang 

ada di sekelilingnya terhadap front-lit atau mentransmisikan cahaya dari back-lit. 

LCDberfungsi sebagai penampil data baik dalam bentuk karakter, huruf, angka 

ataupun grafik. 

LCD adalah lapisan dari campuran organik antara lapisan kaca bening 

dengan elektroda transparan indium oksida dalam bentuk tampilan seven-segment 

dan lapisan elektroda pada kaca belakang. Ketika elektroda diaktifkan dengan 

medan listrik (tegangan), molekul organik yang panjang dan silindris 

menyesuaikan diri dengan elektroda dari segment. Lapisan sandwich memiliki 

polarizer cahaya vertikal depan dan polarizer cahaya horisontal belakang yang 

diikuti dengan lapisan reflektor. Cahaya yang dipantulkan tidak dapat melewati 

molekul-molekul yang telah menyesuaikan diri dan segmentyang diaktifkan 
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terlihat menjadi gelap dan membentuk karakter data yang ingin 

ditampilkan.Adapun bentuk fisik dari LCD 2x16 ditunjukkan dalam Gambar 2.13. 

 
Gambar 2.13 Bentuk fisik LCD 2x16 

(Sumber : Malik,2009) 

 

Dalam modul LCDterdapat mikrokontroller yang berfungsi sebagai 

pengendali tampilan karakter LCD. Mikrokontroller pada suatu LCD dilengkapi 

dengan memori dan register. Memori yang digunakan mikrokontroller internal 

LCD adalah: 

1. DDRAM (Display Data Random Access Memory) merupakan memori 

tempat karakter yang akan ditampilkan berada. 

2. CGRAM (Character Generator Random Access Memory) merupakan 

memori untuk menggambarkan pola sebuah karakter dimana bentuk 

dari karakter dapat diubah-ubah sesuai dengan keinginan. 

3. CGROM (Character Generator Read Only Memory) merupakan 

memori untuk menggambarkan pola sebuah karakter dimana pola 

tersebut merupakan karakter dasar yang sudah ditentukan secara 

permanen oleh pabrikan pembuat LCD  tersebut sehingga pengguna 

tinggal mengambilnya sesuai alamat memorinya dan tidak dapat 

merubah karakter dasar yang ada dalam CGROM. 

Register control yang terdapat dalam suatu LCD diantaranya adalah. 

1. Register perintah yaitu register yang berisi perintah-perintah dari 

mikrokontroller ke panel LCD pada saat proses penulisan data atau 

tempat status dari panel LCD dapat dibaca pada saat pembacaan data. 

2. Register data yaitu register untuk menuliskan atau membaca data dari 

atau keDDRAM. Penulisan data pada register akan menempatkan data 

tersebut keDDRAM sesuai dengan alamat yang telah diatur 

sebelumnya. 



19 

 

Pin, kaki atau jalur input dan kontrol dalam suatu LCD diantaranya adalah: 

1. Pin data adalah jalur untuk memberikan data karakter yang ingin 

ditampilkan menggunakan LCDdapat dihubungkan dengan bus data 

dari rangkaian lain seperti mikrokontroller dengan lebar data 8 bit. 

2. Pin RS (Register Select) berfungsi sebagai indikator atau yang 

menentukan jenis data yang masuk, apakah data atau perintah. Logika 

LOW menunjukan yang masuk adalah perintah, sedangkan logika high 

menunjukan data. 

3. Pin R/W (Read Write) berfungsi sebagai instruksi pada modul jika 

LOW tulis data, sedangkan high baca data. 

4. Pin E (Enable) digunakan untuk memegang data baik masuk atau 

keluar. 

Pin Vo LCD berfungsi mengatur kecerahan tampilan (kontras) dimana pin 

ini dihubungkan dengan tripot 5Kohm, jika tidak digunakan dihubungkan ke 

ground, sedangkan tegangan catu daya ke LCD sebesar 5 Volt. 

 

2.5Modul GSM SIM 800  

Modul GSM SIM800 merupakan perangkat yang dapat menggantikan 

fungsi dari handphone. Untuk komunikasi data antara sistem via jaringan seluler, 

atau otomatisasi mesin penjawab suara maka digunakan Modul GSM SIM800 

yang difungsikan sebagai media penjawab panggilan telephone (voice call) serta 

pengirim dan penerima SMS (Short Message Service). Modem ini bertugas 

mengirim SMS berupa data peringatan pada user pada saat sensor dari alarm aktif. 

Adapun protokol komunikasi yang digunakan adalah komunikasi standard modem 

yaitu AT Command.  

SIM800 adalah produksi asal pabrikan SIMCOM yang dikhususkan untuk 

perangkat telekomunikasi jaringan GSM dengan frekwensi Quad-Band 

850/900/1800/1900 MHz, terdapat beberapa fitur tambahan dibanding generasi 

sebelumnya SIM300 antara lain: 

1. GPRS multi-slot class 10 (maks 85.6kbps(downlink)) 

2. GPRS mobilestationclass B 

3. Catu Daya : 3.2~4.8 V 
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4. Konsumsi daya : 1.0mA (pada sleepmode) 

5. SMS : SMS Broadcast, mode teks dan mode PDU(ProtoCol Data Unit) 

6. Suara : Tricodec, AMR, Hand-free operation 

7. Antarmuka : UART 

8. Fitur tambahan : Analog Audio,GPIO, Antena pad, Backup RTC. 

9. Dapat menggunakan AT command 

 

Modul GSM SIM800 merupakan jenis produksi masal yang paling laris 

sepanjang masa, dengan dukungan penuh terhadap Open AT dan TCPIP stacked, 

sehingga untuk operasi yang berbasis TCPIP, GPRS dan aplikasi internet yang 

sifatnya berdiri sendiri telah dibenamkan dalam chip ini. Modul SIM800 di 

Indonesia cukup dikenal digunakan pada industri bisnis rumahan dan bahkan 

skala besar – mulai dari fungsi untuk controller berbasis WEB, Voice, SMS 

hingga fungsi sebagai penggerak perangkat elektronik jarak jauh. Beberapa fungsi 

kegunaan modem ini di masyarakat adalah antara lain: 

1. SMS Broadcast application 

2. SMS Quiz application 

3. SMS Polling 

4. SMS auto-reply 

5. M2M integration 

6. Aplikasi Server Pulsa 

7.  Telemetri 

8. Payment Point Data 

9.  PPOB,  dan sebagainya. 

10. Voice call 

Modul GSM SIM800 merupakan perangkat yang dapat menggantikan 

fungsi dari handphone. Adapun spesifikasi teknis dari modul SIM800 antara lain: 

1. Catu Daya : 3.2~4.8 V 

2. Konsumsi daya : 1.0mA (pada sleepmode) 

3. SMS :SMS Broadcast, mode teks dan mode PDU(ProtoCol Data Unit) 

4. Suara :Tricodec, AMR, Hand-free operation 

5. Antarmuka : UART 
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6. Fitur tambahan : Analog Audio, Antena pad. 

7. Support AT command 

Modul SIM800 telah diproduksi dengan bermacam type dan bentuk modul 

adapter seperti untuk arduino, neo, dan modul trainer kit. Adapun konfigurasi pin 

dan kemasan dari GSM SIM800L gprs/shield ditunjukkan dalam Gambar 2.14. 

 
Gambar 2.14 GSM SIM800 gprs/shield 

(Sumber : simcom sim800 Datasheet) 

 

2.6 Transistor 

2.6.1 Transistor Sebagai Saklar 

Didalam rangkaian listrik tegangan , arus dan resistansi selalu berhubungan. 

Suatu perubahan arus dapat dihasilkan dengan mengubah tegangan maupun 

resistansi pada rangkaiannya. Penambahan tegangan akan memperbesar arus 

(tegangan dan arus berbanding lurus), penambahan resistansi pada suatu 

rangkaian akan memperkecil arus (resistansi dan arus berbanding terbalik).Kedua 

pernyataan tersebut dapat diringkas dalam dalam satu pernyataan yang dikenal 

dengan Hukum ohm dan dituliskan dengan persamaan:  

V = I.R          

I =
V

R
          

R =
V

I
          

 

Dimana V adalah Tegangan (V), I adalah Arus (A), dan R adalah Resistansi 

(Ω) 
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Dalam pemakaiannya transistor dipakai sebagai komponen saklar 

(switching) dengan memanfaatkan daerah penjenuhan (saturasi) dan daerah 

penyumbatan (cut-off) yang ada pada karakteristik transistor. Pada daerah 

penjenuhan nilai resistansi persambungan kolektor emiter secara ideal sama 

dengan nol atau kolektor dan emiter terhubung langsung (short). Keadaan ini 

menyebabkan tegangan kolektor emiter (VCE) = 0 Volt pada keadaan ideal, tetapi 

pada kenyataannya VCE bernilai 0 sampai 0,3 Volt. [7] Dengan menganalogikan 

transistor sebagai saklar, transistor tersebut dalam keadaan on seperti dalam 

Gambar 2.15 

 
Gambar 2.15 : Transistor sebagai Saklar ON 

Sumber: Wasito S. 2006  

Saturasi pada transistor akan tercapai jika tegangan 𝑉𝐵 telah mencapai: 

𝑉𝐵 =
VCC . RB

ℎ𝑓𝑒 ∙ RB
+ VBE         

Dengan Ic mencapai maksimum dan untuk mencari besar arus basis agar 

transistor saturasi digunakan Persamaan: 

𝐼𝐵 =
VB−VBE

RB
          

VB = IB . RB + VBE        

  

𝑉𝐵 =
VCC . RB

ℎ𝑓𝑒 ∙ RB
+ VBE         

Sehingga: 

𝑅𝐵 =
VB−VBE

 IB
        

Untuk nilai RC dapat dihitung dengan Persamaan: 

𝑅𝐶 =
VCC −VCE

 IC
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Sementara itu pada kondisi cut off (penyumbatan ) terjadi saat arus basis 

(IB)=0 atau VB=VBE. Dengan menganalogikan transistor sebagai saklar, transistor 

tersebut dalam keadaan off seperti dalam Gambar 2.16. 

 
Gambar 2.16 :Transistor Sebagai Saklar OFF 

Sumber: Wasito S. 2006  

Dalam Gambar 2.16, keadaan penyumbatan terjadi apabila besar tegangan 

basis (VB) sama dengan tegangan kerja transistor (VBE) sehingga arus basis 

(IB)=0 . Pada daerah penyumbatan, nilai resistansi persambungan kolektor emitter 

secara ideal sama dengan tak terhitung atau terminal kolektor dan emiter terbuka 

(open). Keadaan ini menyebabkan tegangan (Vsat) hanya beberapa milivolt, 

walaupun pada arus kolektor sangat besar bisa melebihi 1 volt. Adapun kurva 

daerah saturasi dari suatu transistor ditunjukkan dalam Gambar 2.17: 

 
Gambar 2.17 : Karakteristik daerah saturasi pada transistor 

Sumber: Wasito S. 2006  

2.6.1Transistor Darlington 

Transistor Darlington adalah rangkaian elektronika yang terdiri dari 

sepasang transistor bipolar (dwi kutub) yang tersambung secara seri. Sambungan 

seri seperti ini dipakai untuk mendapatkan penguatan (gain) yang tinggi, karena 

http://id.wikipedia.org/wiki/Elektronika
http://id.wikipedia.org/wiki/Transistor_bipolar
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hasil penguatan pada transistor yang pertama akan dikuatkan lebih lanjut oleh 

transistor kedua. Keuntungan dari rangkaian Darlington adalah penggunaan ruang 

yang lebih kecil dari pada rangkaian dua buah transistor biasa dengan bentuk 

konfigurasi yang sama. Penguatan arus listrik atau gain dari rangkaian transistor 

Darlington ini sering dituliskan dengan notasi β atau hFE. Adapun simbol 

transistor darlington ditunjukkan dalam Gambar 2.18. 

 
Gambar 2.18 Rangkaian darlington menggunakan pasangan transistor NPN 

(Sumber : Surjono, 2009) 

 

Rangkaian transistor Darlington ditemukan pertama kali oleh Sidney  

darlington yang bekerja di Laboratorium Bell di Amerika Serikat. Jenis rangkaian 

hasil penemuannya ini telah mendapatkan hak paten, dan banyak dipakai dalam 

pembuatan Sirkuit terpadu (IC atau Integrated Circuits) chip. Jenis rangkaian 

yang mirip dengan transistor Darlington adalah rangkaian pasangan Sziklai yang 

terdiri dari sepasang transistor NPN dan PNP. Rangkaian Sziklai sering dikenal 

sebagai rangkaian 'Complementary Darlington' atau 'rangkaian kebalikan dari 

Darlington. Transistor Darlington bersifat seolah-olah sebagai satu transistor 

tunggal yang mempunyai penguatan arus yang tinggi. Penguatan total dari 

rangkaian ini merupakan hasil kali dari penguatan masing-masing transistor yang 

dipakai, dimana penguatan total dari transistor Darlington bisa mencapai 1000 kali 

atau lebih. Dari luar transistor Darlington nampak seperti transistor biasa dengan 3 

buah kutub: B (Basis), C (Colector), dan E (Emitter). Dari segi tegangan 

listriknya, voltagebase-emitter rangkaian ini juga lebih besar, dan secara umum 

merupakan jumlah dari kedua tegangan masing-masing transistornya, seperti 

nampak dalam Persamaan berikut: 

𝑉𝐵𝐸 = 𝑉𝐵𝐸1 + 𝑉𝐵𝐸2      

http://id.wikipedia.org/wiki/Transistor
http://id.wikipedia.org/wiki/Laboratorium_Bell
http://id.wikipedia.org/wiki/Amerika_Serikat
http://id.wikipedia.org/wiki/Sirkuit_terpadu
http://id.wikipedia.org/wiki/Chip
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2.7Optocoupler 

Optocoupler disebut juga optoisolator atau isolator yang tergandeng optic, 

menggabungkan LED dan fototransistor dalam satu kemasan. Komponen ini 

memiliki LED pada sisi masukan dan fototransistor pada sisi keluaran. 

Keuntungan utama optocoupler adalah pemisah secara listrik antara rangkaian 

masuk dengan rangkaian keluarnya. Dengan optocoupler, hubungan yang ada 

antara masukan dan keluaran hanya seberkas cahaya. Karena hal ini dapat 

memperoleh resistansi penyekatan diantara dua rangkaian tersebut. Optocoupler 

yang dipakai adalah yang terdiri dari satu LED dan satu transistor [8]. Adapun 

Konstruksi dan Simbol Optocoupler ditunjukkan dalam Gambar 2.19. 

 
Gambar 2.19 Konstruksi dan simbol optocoupler 

(Sumber : Datasheet, 2002) 

 

Adapun karakteristik dan rangkaian switchingoptocoupler ditunjukkan 

dalamGambar 2.20. 

 
Gambar 2.20 Karakteristik optocoupler 

(Sumber : Datasheet, 2002) 
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Nilai RD dicari dengan persamaan: 

RD = 
Id

VdVinput 

 
       

Berdasarkan gambar 2.20 maka saat inputoptocouplerhigh (1) aliran arus 

akan mengalir menuju resistansi RD kemudian menuju LED didalam optocoupler, 

sehingga LED didalam optocoupler tersebut menyala. Pada kondisi tersebut, basis 

transistor terpicu oleh adanya sinar LED didalam kemasan opto sehingga 

menyebabkan transistor optocoupler jenuh (ON) dan arus pada Output opto 

mengalir dari Vcc menuju RL dan melewati Collector dan emitter transitor 

menuju ground. Pada kondisi ini tegangan Output adalah sebesar VCE (mendekati 

nol),. Jika input opto negatif, maka tidak ada picuan pada basis transistor sehingga 

arus pada Output mengalir dari Vcc ke RL menuju Output. Dengan demikian, 

maka saat inputhigh (1),makaOutput opto adalah LOW (0) dan saat inputLOW, 

Output opto menjadi high. 

 

2.8Buzzer 

Buzzer merupakan suatu alat bunyi elektronik yang bekerja berdasarkan 

piezoelectric yang dipicu frekuensi secara continue, sehingga menyebabkan 

lempengan piezoelectric didalam buzzer berdenging. Buzzer umumnya digunakan 

sebagai bunyi tanda peringatan alarm atau keperluan lain yang membutuhkan 

nada seperti maianan piano, mainan anak-anak dan lain sebagainya [9]. 

Karakteristik frekuensi yang dihasilkan Buzzer ditunjukkan dalam Gambar 2.21. 

 
Gambar 2.21 Karakteristik frekuensi yang dihasilkan buzzer 

(Sumber : Datasheet,2006) 

 

  



27 

 

Adapun bentuk fisik dari Buzzer ditunjukkan dalam Gambar 2.22. 

 
Gambar 2.22 Bentuk fisik buzzer 

(Sumber : Datasheet,2006) 

Sementara itu spesifikasi elektrik berdasarkan datasheet buzzer adalah: 

1. Sound Pressure Level : 80dB min./30cm./9VDC 

2. Oscillating Frequency : 2.5 ± 0.5KHz 

3. Current Consumption : 8mA max./9VDC 

4. Operating Voltage : 3 to 30VDC 

 

2.9  Maghnetic switch 

Maghnetic door switch merupakan komponen switch yang bekerja 

berdasarkan medan magnet. Pada konstruksinya bagian switch terdiri dari kontak 

yang mana tuasnya terdiri dari magnet sehingga saat switch tersebut didekatkan 

dengan magnet, maka kontak akan menutup. Maghnetic door switch ini secara 

umum digunakan untuk aplikasi alarm yang ditempatkan pada jendela, pintu atau 

garasi untuk mendeteksi kondisi terbuka dan tertutupnya pintu atau jendela 

tersebut tanpa ada sentuhan langsung untuk menghubungkan switch-nya. 

Maghnetic swith ini terdiri dari 2 bagian yaitu bagian kontak dan magnet. Cara 

kerjanya pun cukup mudah, yaitu dengan cara mendekatkan dan menjauhkan 

kedua bagian tersebut untuk menghubung dan memutus kontak. Adapun bentuk 

fisik dari magnetic door switch ditunjukkan dalam Gambar 2.23: 

 
Gambar 2.23: Bentuk fisik magnetic switch 

Sumber :http://gromolniy.com/security-system-door-sensor/ 

http://gromolniy.com/security-system-door-sensor/
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Sementara itu konstruksi kontak pada magneticswitch berdasarkan cara 

kerjanya ditunjukkan dalam Gambar 2.24. 

 
 Gambar 2.24: Konstruksi MagneticSwitch  

Sumber:www.ebay.com 

 

 

2.10Motor Servo 

Motor servo adalah Sebuah alat yang terdiri dari  Motor DC, Gear Box dan 

Drivercontrol yang terpadu menjadi satu. Terdapat 2 tipe motor servo yaitu servo 

standard dan servorotation (continuous). Dimana biasanya untuk tipe standard 

hanya dapat melakukan pergerakan sebesar 180° sedangkan untuk tipe continuous 

dapat melakukan rotasi atau 360°. Untuk mengatur sudut derajat servo, maka 

diperlukan PWM yang diberikan pada servo sehingga nilai dutycycle dirubah 

menjadi derajat pada motor. Adapun bentuk fisik motor servo ditunjukkan dalam 

Gambar 2.25: 

 
Gambar 2.25. Motor Servo TOWERPRO MG-990 

(Sumber : http://concurrency.cc/2010/07/08/driving-a-servo-with-plumbing.html) 

 

 


