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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

Bahasa pemrograman, atau sering diistilahkan juga dengan bahasa komputer 

atau bahasa pemrograman komputer  adalah instruksi standar untuk memerintah 

komputer atau kata-kata berupa instruksi/perintah-perintah yang biasanya terdiri 

dari banyak baris yang bisa dimengerti oleh komputer.  

Fungsi dari bahasa pemrograman untuk memerintahkan komputer dan 

mengolah data sesuai dengan logika yang kita inginkan. Output dari bahasa 

pemrograman dalam bentuk program / aplikasi. 

Secara umum bahasa pemrograman dibagi menjadi empat kelompok, yaitu : 

1. Object Oriented Language (Visual dBase, Visual FoxPro, Delphi, Visual C). 

2. Bahasa tinggi (seperti Pascal dan Basic). 

3. Bahasa Tingkat Tengah (seperti C). 

4. Bahasa Tingkat Rendah (seperti bahasa assembly). 

 

Proses pembuatan program yang kita tulis, source code dalam editor teks 

seperti notepad dan kemudian mengubahnya menjadi bahasa mesin yang dapat 

dieksekusi oleh CPU. Proses konversi source code ke dalam bahasa mesin terdiri 

dari dua jenis kompilasi dan interpretasi.  

Dalam proses kompilasi, yang pertama source code dibaca dan jika tidak 

ada kesalahan dalam penulisan, program ini akan mengatur kode mesin sehingga 

program dapat dijalankan. Program yang melakukan tugas ini disebut Compiler. 

Program ini akan mengkompilasi hasil dalam bentuk yang dapat dieksekusi. 

Program ini dapat dijalankan tanpa harus langsung memiliki compiler pada 

komputer yang menjalankan program. 
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Dalam proses interpretasi source code akan dibaca dan di eksekusi per baris. 

Jika ditemukan kesalahan dalam penulisan program maka program akan 

dihentikan. Program yang melakukan tugas ini disebut Interpreter. 

2.1 Bahasa Pemrogaman 

Ada berbagai macam bahasa pemrogaman yang sering dipakai di Indonesia 

antara lain 

2.1.1 Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench (LabVIEW)  

National Instrument LabVIEW adalah sebuah graphical programming 

environment terbuka yang ditetapkan oleh standar industri untuk aplikasi 

pengujian pengukuran dan otomasi. Sebuah perkembangan pada permrograman 

grafik dimana teknisi dapat menggunakannya untuk mendisain suatu sistem 

menyerupai bentuk sistem aslinya, dapat melakukan pengamatan dengan hasil 

yang maksimal dan dapat mengontrol suatu aplikasi dengan programmable 

automation controller. LabVIEW adalah sebuah pemrograman yang terbuka dan 

fleksibel sehingga teknisi dapat menghubungkannya dengan yang lainnya seperti 

Programmable Logic Controller (PLC) dan Programmable Automation 

Controller (PAC)  menggunakan satu paket software. 

LabVIEW adalah suatu bahasa pemrograman yang menggunakan berbagai 

macam ikon yang merepresentasikan suatu instruksi. Jika bahasa pemrograman 

text based mengeksekusi instruksi sesuai dengan urutan yang ditulis, LabVIEW 

menggunakan metode dataflow programming dimana alur data melalui berbagai 

ikon akan menentukan urutan eksekusi dari setiap instruksi. Dalam LabVIEW, 

Virtual Instrument (VI) adalah  program yang menyerupai instrumen yang 

sesungguhnya. Karena fleksibilitasnya sifat yang modular, dan kemudian 

programmnya. 

LabVIEW  juga membantu teknisi untuk semakin mudah dalam 

mengaplikasikan sistem programmable logic controller dengan cara 

penggabungan Personal Computer (PC) pada aplikasi mereka dengan bantuan 

perlengkapan Human Machine Interface (HMI) atau Supervisory Control And 

Data Acquisition (SCADA). Dengan LabVIEW teknisi dapat memrogram HMI 

dan logic pada daerah yang sama sehingga dapat meminimalkan biaya pembuatan 
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dan waktu pembelajaran dan dapat memaksimalkan ketrampilan pemrograman 

sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 2.6. 

 

Gambar 2.1. Sistem data acquisition pada LabVIEW 

Sumber : Jurnal Teknik Elektro.2016, ISSN: 1411-870X 

Begitu banyak engineer dan scientist yang menggunakan LabVIEW yang 

membuat maupun mengembangkan aplikasi pengukuran, data acquisition akusisi 

data dan aplikasi lainnya, hal ini karena platform LabVIEW yang dapat di 

integrasikan dengan beragam target device, PLC, mikrokontroler, Remote 

Terminal Unit, remote aplikasi via mobile, dan device lainnya. 
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LabVIEW semakin menarik karena banyak dibekali dengan berbagai 

libraries, untuk mempermudah penggunanya membuat program sesuai yang 

diinginkan. Program LabVIEW dikenal dengan sebutan VI karena penampilan dan 

operasinya dapat meniru sebuah instrument. Dan bagian utama pada LabVIEW . 

LabVIEW memiliki beberapa kelebihan, diantaranya sebagai berikut : 

1. Memliki bahasa pemrograman yang mudah dipahami dan mudah dibuat, 

sehingga menghemat waktu pembuatan. karena memiliki instruksi yang 

berbentuk ikon-ikon yang berbentuk grafis dengan garis atau kawat 

sebagai penghubungnya antara ikon satu dengan yang lainnya untuk 

menunjukkan aliran data. 

2. LabVIEW telah memiliki integrasi dengan ribuan hardware dan ratusan 

library yang siap digunakan untuk aplikasi di bidang instrumentasi, 

pengolahan sinyal, analisis dan visualisasi data serta koneksi ke internet. 

3. Menjadi jembatan antara dunia pendidikan dengan industri karena 

memiliki persamaan software sehingga memudahkan untuk transisi dan 

transfer teknologi antara dunia pendidikan ke industri. 

4. Dengan bahasa pemrograman yang paralel, LabVIEW mampu 

menjalankan beberapa instruksi sekaligus dengan waktu yang bersamaan. 

5. LabVIEW memiliki sifat modular yang memungkinkan pengguna untuk 

membuat program yang kompleks dan rumit menjadi sederhana, yaitu 

dengan cara membuat subprogram atau di LabVIEW disebut juga subVI. 

6. Sebuah software untuk berbagai bidang dengan penggunaan mulai dari 

perencanaan pengukuran, prototype, pengujian, hingga implementasi dan 

pengujiannya. 

Dalam pemrograman LabVIEW, terdapat beberapa istilah penting yang 

harus diketahui. Diantaranya sebagai berikut : 

1. VI ( Virtual Instrument ). 

VI adalah program yang dibuat dengan LabVIEW. 

2. SubVI. 

SubVI adalah sebuah VI di dalam VI (seperti subrutin dalam bahasa 

pemrograman teks ) yang berbentuk ikon, dengan input di sebelah kiri 

ikon dan output di sebelah kanan ikon. 
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3. Node. 

Node adalah semua objek di jendela blok diagram. Node ini memiliki 

input atau output yang melakukan operasi tertentu ketika dijalankan 

termasuk didalamnya subVI, terminal, struktur dan fungsi. 

4. Terminal. 

Terminal adalah ikon-ikon pada blok diagram yang mewakili objek-

objek di front panel, objek-objek ini membawa data baik yang masuk 

ataupun yang keluar program. Contohnya yaitu control dan indicator. 

5. Control. 

Control biasa disebut terminal input adalah semua objek pada front panel 

yang memasukkan data dari pengguna ke program. Contohnya yaitu 

tombol, saklar, knob dan alat input lainnya. 

6. Indikator. 

Indikator biasanya disebut terminal output adalah semua objek pada front 

panel yang menampilkan data dari program ke pengguna, indikator 

berkebalikan dengan kontrol. Contohnya yaitu grafik,LED. 

7. Struktur. 

Struktur adalah semua bentuk alur pemrograman. Struktur hanya terdapat 

pada jendela blok diagram, berbentuk balok yang dapat diatur luasnya 

serta hanya bekerja untuk ikon yang berada dalam kotak struktur. 

Contohnya yaitu while loop, sekuensial, case dan lainnya. 

8. Fungsi. 

Funsi adalah kode-kode dasar yang telah disediakan untuk membuat 

subVI. Contohnya yaitu subtract, add. 

9. Wire. 

Wire digunakan untuk menghubungkan ikon-ikon, serta menunjukkan 

aliran data dan tipe data. 

10. Pemrograman Dataflow. 

Pemrograman Dataflow adalah konsep pemrograman yang akan 

mengeksekusi node pada saat semua input telah tersedia. Ketika node ini 

telah selesai dieksekusi, maka data akan diteruskan dari output node 

tersebut ke node berikutnya. 
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11. Tool Pallete. 

Tool Pallete dapat digunakan untuk merencanakan dan mengoperasikan 

VI’s yang diinginkan. Untuk menampilkan tool pallete, dapat memilih 

menu view pada lembar front panel ataupun diagram block. 

 

2.1.2 Front Panel 

Front Panel adalah desain antarmuka yang dapat digunakan untuk memberi 

masukan atau sebagai keluaran. Sebagai contoh numeric control adalah sebuah 

control yang dapat memberi masukan berupa angka atau image display yang dapat 

menampilkan gambar.. Front panel merupakan interface antara pengguna user 

dengan program. Didalam front panel terdapat kontrol input dan indikator output. 

Kontrol pada front panel berupa knop, tombol, dial, dan lainnya. Sedangkan untuk 

indikator output dapat berupa LED, grafik, dan tampilan lainnya ditunjukkan 

dalam Gambar 2.2. 

 

Gambar. 2.2. Front Panel  pada LabVIEW. 

Sumber : National Instrument LabVIEW. 
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2.1.3 Block Diagram 

Block diagram berisi kode sumber yang bersifat grafis. Di dalam block 

diagram, objek dari front panel berbentuk terminal yang dapat dihubungkan. 

sehingga di dalam block diagram terdapat berbagai komponen yang memiliki 

bagian front panel dan juga fungsi tertentu dalam perancangan. Block diagram 

merupakan kode sumber yang menjadi inti dalam program VI, perancangan yang 

terdapat pada block diagram berupa ikon-ikon yang saling terhubung dan 

memiliki alur pemrograman. Block diagram dan front panel merupakan dua data 

terhubung dalam pemrograman LabVIEW. Adapun Block Diagram ditunjukkan 

dalam Gambar 2.3. 

 

Gambar 2.3. Block Diagram pada LabVIEW. 

Sumber : National Instrument LabVIEW. 

2.1.4 Control Pallete 

Control pallete merupakan kumpulan ikon yang memiliki suatu kontrol 

yang ada pada front panel, berbagai kontrol dan indikator yang dapat dilihat oleh 

user seperti kontrol numeric, string dan lain-lain. Sedangkan function pallete 
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merupakan kumpulan ikon yang memiliki suatu fungsi pada diagram block seperti 

structure, array, comparison, data communication dan lain-lain. 

 

 

 

Gambar 2.4. Tampilan Control pallete dan function pallete pada LabVIEW. 

Sumber : National Instrument LabVIEW. 

 

Pada control pallete juga terdapat tombol search yang dapat digunakan 

untuk mencari icon control yang belum diketahui keberadaannya. Caranya dengan 

mengeklik tombol search tersebut dan menuliskan nama icon yang dicari. 

Kemudian klick double pada nama icon yang dicari, maka akan diketahui letak 

icon yang dimaksud. 

 

2.1.5 LabVIEW Robotika modul untuk MyRIO dan roboRIO 

NI-MyRIO-1900 didukung oleh Analog Input (AI), Analog Output (AO), 

Digital Input Output, Audio dan Power Output dalam menghubungkan berbagai 

perangkat dan juga terhubung pada komputer Universal Serial Bus (USB) maupun 

wireless. Adapun bentuk diagram blok hardware ditunjukkan dalam Gambar 2.5. 
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Gambar 2.5. Diagram Blok Hardware NI MyRIO. 

Sumber : National Instrument NI myRIO 

 

Untuk lebih jelasnya prinsip kerja sinyal MXP connector A dan B dapat 

dilihat dalam tabel 2.1, sementara itu bentuk kemasan dari sinyal MXP connector 

A dan B ditunjukkan sebagaimana dalam Gambar 2.6. 
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Gambar 2.6. Primary/Secondary Signals on MXP Connectors A and B 

Sumber : National Instrument NI myRIO. 

 

Tabel 2.1.  Deskripsi sinyal pada connectors A dan B 

 

Sumber : National Instrument NI myRIO 
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Gambar 2.7. Primary/Secondary Signals on MSP Connector C 

Sumber : National Instrument NI myRIO. 

 

Tabel 2.2.  Deskripsi sinyal pada MSP Connector C 

 

Sumber : National Instrument NI myRIO 

 

2.2 Red Green Blue (RGB) sensor  

RGB sensor merupakan bagian pendeteksi warna yang didalamnya terdapat 

3 element pembaca yaitu warana merah (R), Hijau (G) dan biru (B). 3 elemen ini 
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dicontrol oleh controller internalnya untuk mencari nilai warna yang didapat yang 

selanjutnya diakses oleh NI myRIO. RGB sensor yang digunakan pada 

perancangan ini merupakan sebuah modul sensor warna berbasis sensor TAOS™ 

TCS3200 yang dapat digunakan untuk melakukan pengukuran komponen warna  

Red Green Blue RGB dari sebuah obyek. Modul sensor ini memiliki fasilitas 

untuk merekam hingga 25 data warna yang akan disimpan dalam EEPROM. 

Modul sensor ini dilengkapi dengan antarmuka UART TTL dan I2C. Contoh 

aplikasi RGB sensor antara lain untuk sistem sortir warna, colour recognition, 

atau aplikasi-aplikasi lain yang menggunakan informasi komponen warna. 

Spesifikasi TCS 3200 colour sensor adalah sebagai berikut: 

 Mampu mengukur komponen warna RGB dari sebuah objek berwarna. 

 Dilengkapi dengan spacer ± 3 cm dan mencakup area pandang ± 2 X 2 cm. 

 Tersedia fitur penyimpanan warna di EEPROM sebanyak 25 buah data. 

 Pin Input/Output kompatibel dengan level tegangan TTL dan CMOS. 

 Dilengkapi dengan antarmuka UART TTL dan I2C. 

 Dilengkapi dengan jumper untuk pengaturan alamat, sehingga bisa dicascade 

sampai 8 modul tanpa perangkat keras tambahan (untuk satu master 

menggunakan antarmuka I2C). 

 Sumber catu daya menggunakan tegangan 4,8 - 5,4 VDC. 

 

Sensor TCS3200 terdiri dari bahan semikonduktor yang berbasis optical 

photodiode array dan merubah masukan cahaya, dimana cahaya yang masuk pada 

optic selanjutnya dibaca oleh sensor menyerupai filter warna RGB kemudian 

diolah menjadi frekuensi.  Sementara itu konfigurasi pin dari sensor warna 

TCS3200 ditunjukkan sebagaimana Gambar  berikut 2.9. 
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Gambar 2.8.  Konfigurasi Pin dan package TCS3200. 

Sumber : Okystar Tecnology.CO,_Ltd. 

Berdasarkan fungsinya, prinsip pembacaan warna pada sensor TCS3200 

ditentukan melalui pin input S0, S1, S2 dan S3 dan keluarannya berupa freqwensi 

dari warna yang dikeluarkan pada pin Out (pin 6). Dengan demikian pembacaan 

warna dapat dilakukan dengan cara mengakses pin Sx sebagaimana dalam Tabel 

2.3. 

Tabel 2.3.  Selector warna dan sensitivitas TCS3200 

 

Sumber : TAOS TCS3200 datasheet 

Sensor TCS3200 memiliki lensa optik dengan diameter 5,6mm dengan jarak 

subject pencitraan atau pemantauan sekitar 1” (25mm) dari penampang depan 

sensor terhadap media yang disensor. Hasil pembacaan warna pada sensor dapat 

dibaca dengan output sebagaimana kurva dalam Gambar 2.9. 
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Gambar 2.9. Kurva respon warna TCS3200 

Sumber : TAOS TCS3200 datasheet 

Pada TCS3200, masukan cahaya yang berupa warna dibaca oleh photodiode 

array pada sensor TCS3200, dimana photodiode array ini terdiri dari beberapa 

elemen sensor untuk setiap warna dasar red, Green, Blue, Black dan White. Untuk 

membaca hasil dari pembacaan masing masing elemen warna yang diukur, maka 

pin masukan S0, S1, S2 dan S3 diatur untuk menyeleksi masukan warna tersebut 

melalui pin mikrokontroller selanjutnya pin OE di enable atau diberikan logika 

low untuk melakukan pengaktifan sensor, hasil keluaran sensor berupa perubahan 

arus yang selanjutnya diubah oleh bagian Current to freqwency Converter pada 

bagian internal sensor, bagain ini merubah masukan arus yang mewakili 

perubahan warna yang terukur mejadi keluaran frekuensi yang selanjutnya dibaca 

pin intrupsi mikrokontroller untuk membaca frekuensi yang dihasilkan dari 

masing-masing warna.  

Untuk mempermudah pembacaan sensor dalam bentuk data warna, maka 

pada modul TCS3200 telah banyak tersedia dipasaran Indonesia dan dilengkapi 

dengan internal controller yang berfungsi merubah keluaran frekuensi sensor 
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tersebut menjadi data digital atau biner sehingga dapat diakses dengan mudah 

oleh mikrokontroller. Adapun sensor warna digunakan adalah modul sensor warna 

DT-sense TCS3200. Pada modul ini telah disediakan controller khusus yang 

dapat diakses dengan menggunakan perintah melalui serial UART dan I2C 

sehingga lebih mudah untuk diaplikasikan pada microcontroller. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


