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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

Pada bab ini akan dibahas penelitian terdahulu, Arduino serta komponen-komponen 

yang ada  dalam sistem yang akan dibuat. Semua pembahasan yang ada didalam 

bab ini merupakan komponen yang menunjang rangkaian maupun software dalam 

alat. Sehingga mendapatkan hasil sesuai dengan yang diharapkan. 

2.1. Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini dikembangkan dengan acuan beberapa referensi yang 

berhubungan dengan alat tersebut. mengacu terhadap referensi yang telah ada 

sehingga dapat menghasilkan fungsi yang baru dan belum ada pada referensi 

sebelumnya.  

 Berdasarkan penelitian pada referensi sebelumnya, dapat diketahui bahwa 

scaning sidik jari dengan data referensi berukuran 100x100 belum mendapatkan 

fitur yang berbeda sehingga menghasilkan tingkat scanning yang masih rendah. 

Dari rangkaian mikrokontroller dapat bekerja cukup baik menggerakkan simulasi 

pintu kendaraan dengan membaca karakter sidik jari yang dikirim menggunakan 

serial port ke mikrokontroller. Sehingga software dapat berjalan dengan yang 

diharapkan[7]. 

 Dalam penelitian ini pembacaan pola sidik jari membutuhkan waktu yang 

cukup lama dan masih menggunakan Personal komputer dalam sistem keamanan 

kendaraan yang terlalu makan tempat dan kurang efisien. 

  

2.2. Arduino 

Arduino buat oleh Massimo Banzi dan David Cuartielles pada tahun 2005. 

Arduino terdiri dari papan rangkaian elektronik yang open source pada rangakaian 

Arduino ini di dalamnya terdapat komponen utama sebuah chip mikrokontroller 

dengan jenis AVR yang dibuat oleh perusahaan Atmel. [3] Arduino merupakan 

rangkaian system minimum dan software. Arduino sangat mudah digunakan 

dikarenakan banyak pengembang dan modul pendukung yang dapat dapat 

dihubungkan dengan Arduino dan banyak libraries yang disediakan sehingga dapat 

memudahkan pengguna. Disamping itu hardware Arduino dan modul pendukung 
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sangat mudah untuk didapatkan. Dalam tugas akhir ini menggunakan Arduino Uno 

R3 yang tanpa meggunkan regulator input tambahan karena dalam Arduino Uno R3 

sudah disediakan regulator input. 

2.2.1. Hardware 

Dalam rangkaian system minimum Arduino menggunakan chip dari keluarga 

megaAVR. Kebanyakan Arduino menggunakan daya 5 volt dan 16 MHz.dan 

memiliki pin Digital, Analog dan PWM. Tabel 2.1 berikut ini merupakan beberapa 

jenis Arduino beserta processor yang digunakan. 

Tabel 2.1 Jenis Arduino[3] 

No Jenis Arduino Frekuensi (MHz) Digital IO pins Processor 

1 ADK 16 54 
ATmega 

2560 

2 BT(Bluethoth) 16 14 ATmega328 

3 Diecimilia 16 14 ATmega168 

4 Due 84 54 AT91SAM 

5 Duemilanova 16 14 
ATmega 

168/328P 

6 Ethernet 16 14 ATmega328 

7 Fio 8 14 ATmega328P 

8 Leonardo 16 14 ATmega32u4 

9 Lilypad 8 14 

ATmega 

168v atau 

ATmega328 

10 Mega 16 54 ATmega1280 

11 Mega 2560 16 54 
ATmega 

2560 

12 Nano 16 14 

ATmega 168 

atau ATmega 

328 

13 Uno 16 14 ATmega328P 

14 Micro 16 20 
ATmega 

32u4 
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2.2.2. Software 

Arduino menggunakan Bahasa pemograman C yang telah disederhanakan 

menggunakan pustaka-pustaka (Libraries). Sehingga memudahkan programer 

dalam melakukan pemograman dalam sebuah Arduino. Arduino memakai software 

processing yang dipakai untuk menulis perintah   program (listing program) 

kedalam rangkaina Arduino.Software Arduino bisa dijalankan di berbagai oprating 

system (OS) . Software Arduino memiliki 3 bagian inti yaitu : 

1. Editor Program, berfungsi sbegai tempat menulis bahasa pemrograman pada 

Arduino yanng disebut sketch. 

2. Compiler  yang berfungsi mengubah bahasa bahasa pemrograman kedalam 

kode biner. Karena kode biner merupakan bahasa yang dapat dibaca oleh 

Mikrokontroller. 

3. Uplpder ini berfungsi memasukkan kode biner kedalam sebuah 

Mikrokontroller. Struktur perintah Arduino memiliki dua bagian inti yaitu void 

loop dan void setup. Void setup merupakan perintah pemrograman yang hanya 

satu kali dijalankan pada saat Arduino dinyalakan. Void loop  merupakan 

perintah pemrograman yanng berulangkali dijalankan selama arduino hidup. 

 

2.3. Komponen-Komponen Elektronika 

2.3.1. Resistor (Hambatan) 

Resistor adalah sebagai pengatur dalam membatasi jumlah arus yang 

mengalir dalam suatu rangkaian. Dengan adanya resistor menyebabkan arus listrik 

dapat disalurkan sesuai dengan kebutuhan[8]. Adapun fungsi resistor secara 

lengkap adalah sebagai berikut: 

1. Berfungsi untuk menahan sebagian arus listrik agar sesuai dengan kebutuhan 

suatu  rangkaian    elektronika. 

2. Berfungsi untuk menurunkan tegangan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh 

rangkaian    elektronika. 

3. Berfungsi untuk membagi tegangan. 

4. Berfungsi untuk    membangkitkan frekuensi tinggi dan frekuensi rendah 

dengan bantuan transistor daan kondensator (kapasitor). 
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Gambar 2.1 Resistor  

 

2.3.2. Dioda 

Dioda atau diode adalah sambungan bahan p-n yang berfungsi terutama 

sebagai penyearah.  Bahan  tipe-p  akan  menjadi  sisi  anode  sedangkan  bahan  

tipe-n  akan  menjadi katode. Bergantung pada polaritas tegangan yang diberikan 

kepadanya, diode bisa berlaku sebagai sebuah saklar tertutup (apabila bagian anode 

mendapatkan tegangan positif sedangkan katodenya mendapatkan tegangan 

negatif) dan berlaku sebagi saklar terbuka (apabila bagian anode mendapatkan 

tegangan negatif sedangkan katode mendapatkan tegangan positif). Kondisi 

tersebut terjadi hanya pada diode ideal-konseptual. Pada diode faktual (riil), perlu 

tegangan lebih besar dari 0,7V (untuk diode yang terbuat dari bahan silikon) pada 

anode terhadap katode agar diode dapat menghantarkan arus listrik. Tegangan 

sebesar 0,7V ini disebut sebagai tegangan halang (barrier voltage). Diode yang 

terbuat dari bahan Germanium memiliki tegangan halang  0,3V[8]. 

 

Gambar 2.2 Bentuk dioda dan LED(Light-emitting diode)   

2.3.3. Kapasitor(Kondensator) 

Kapasitor adalah suatu alat yang dapat menyimpan energi di dalam medan 

listrik, dengan cara mengumpulkan ketidakseimbangan internal dari muatan listrik. 

Kondensator memiliki satuan yang disebut Farad. Jenis-jenis kapasitor yaitu 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Penyearah&action=edit
http://id.wikipedia.org/wiki/Saklar
http://id.wikipedia.org/wiki/Silikon
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tegangan_halang&action=edit
http://id.wikipedia.org/wiki/Germanium
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tegangan_halang&action=edit
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Penyimpanan&action=edit
http://id.wikipedia.org/wiki/Medan_listrik
http://id.wikipedia.org/wiki/Medan_listrik
http://id.wikipedia.org/wiki/Muatan_listrik
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Farad&action=edit
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kapasitor keramik, kertas, kapasitor variable, kapasitor polister dan kapasitor 

elektrolit[8]. 

 

Gambar 2.3 Kapasitor 

2.3.4. Transistor 

Merupakan komponen elektronika yang terdiri dari  tiga  lapisan  

semikonduktor  sebagai  contoh  NPN dan PNP. Transistor mempunyai tiga kaki 

yang disebut dengan  Emitor  (E),  Basis/Base  (B)  dan Kolektor/collector (C)[8]. 

fungsi transistor adalah: 

1. Sebagai penguat arus, tegangan dan daya (AC dan DC) 

2. Sebagai penyearah 

3. Sebagai mixer 

4. Sebagai osilator 

5. Sebagai switch 

 

 

Gambar 2.4 Transistor 

 



 

11 

 

2.4. Sensor 

Menurut fraden (2003:64), Sensor berasal dari kata Sense (merasakan atau 

mengindera), sensor merupakan sebuar perangkat tambahan yang berfungsi sebagai 

penerima respon yang kemudian diproses oleh sensor tersebut dan dikirimkan 

berupa sinyal tertentu.[4]  Output dari sebuah sensor dapat berupa arus listrik atau 

beda potensial tergantung output dari setiap sensor yang dipakai. Setiap sensor pada 

prinsipnya adalah mengubah energy (energy converter). 

 Sensor yang digunakan pada sistem kaamanan keamanan kendaraan ini 

adalah sensor sidik jari dimana sensor bekerja mendeteksi pola sidik jari yang 

dipindai oleh sensor dan memprosesnya dengan output berupa kode biner dan 

kemudian mengirim kode biner kedalam Arduino. 

 

2.4.1. Sensor Sidik Jari 

Sensor yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah sensor sidik jari yang 

menggunakan pendeteksian pola sidik jari menggunalan optikal, pada pembacaan 

kontur (tinggi rendahnya permukaan) sidik jari seseorang. Menggunkan sensor 

sidik jari ini dapat menghasilkan keamanan yang kuat karena susah untuk 

dipalsukan dengan fotocopy sidik jari bahkan dengan sidik jari tipuan.[6] 

Otentifikasi kerutan sidik jari adalah sebuah proses membandingkan kerutan sidik 

jari, pembacaan kerutan sidik jari menurut kerutan kerutan kulit pada jari atau untuk 

membandingkan kesamaan kerutan sidik jari tersebut sehingga dapat diketahui 

kerutan tersebut dari jari yang sama atau tidak. Sebuah scanning kerutan pada sidik 

jari langsung dari kerutan kerutan jari  biasanya dengan tinta berwarna gelap dan 

dicetak pada media yang mempunyai warna yang terang. Kerutan sidik jari juga 

dapat disimpan dalam media digital, teknik yang digunakan untuk menyimpan 

kerutan sidik jari  disebut Live-Scan dengan menggunakan alat  Fingerprint 

Scanner. 

Untuk membandingkan kerutan tersebut dapat memakai fitur perbandingan 

kerutan dalam jari seseorang, dalam pencocokan kerutan sidik jari adalah 

karakteristik jumlah titik minutia dan kerutan dalam kerutan sidik jari, yang 

merupakan keunikan fitur yang bisa ditemukan dalam kerutan sidik jari seseorang. 



 

12 

 

Pola dasar sidik jari dibagi menjadi 3  garis besar yaitu lingkaran (whorl), 

dan lengkungan arch, loop.  

1. Arch merupakan pola sidik jari yang kerutannya masuk kesatu sisi jari, naik ke 

tengah membentuk seperti busur, dan kemudian keluar dari sisi lain jari.  

2. Loop merupakan pola sidik jari yang kerutannya masuk dari satu sisi jari, 

membentuk seperti kurva, dan cenderung keluar dari sisi yang sama seerti awal 

masuk.  

3. Whorl merupakan pola sidik jari yang menyerupai lingkaran, berbentuk 

sirkular seperti pegunungan. 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Pola Sidik Jari[7] 

Dari klasifikasi tiga corak dasar tersebut kemudian berkembang menjadi 

bermacam klasifikasi lainnya seperti yang digambarkan pada  

 

Gambar 2.6 Corak Corak Sidik Jari [5] 

Selain diklasifikasikan berdasarkan corak guratan, sidik jari juga diidentifikasi 

dengan Ridge. Ridge adalah satuan unit dari guratan sidik jari yang memiliki 

karakteristik tertentu. 
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Gambar 2.7 Tipe-Tipe Ridge[7] 

 

Saat ini mulai banyak pengembang yang mulau mengembangkan beberapa 

teknologi yang dapat mengidentifikasi karakter biologis sesetang yang dikenal 

dengan Biometrik. Biometrik merupa teknik untuk identifikasi dan verifikasi 

seseorang berdasarkan tingkah lakunya dan karakteristik fisiknya. Beberapa jenis 

berhasil dikembangkan oleh pengembang antara lain sidik jari, struktur wajah, 

retina,  suara, dan lain-lain. Diantara jenis beberapa teknologi biometrik tersebut, 

sidik jari pilihan terlaris karena mempunyai kemanan yang tinggi dan sulit untuk 

didplikat Contoh Hardware atau alat yang di gunakan. Sensor sidik jari 

(Fingerprint) saat ini sudah beredar di pasaran sehingga untuk mendapatkan sebuah 

sensor siduk jari saat ini sangat mudah, sensor sidik jari yang umum dipasarkan dan 

dikembangkan adalah sensor sidik jari dari adafruit.com di karenakan sensor yang 

di tawarkan adalah open source dan banyak panduannya dalam sensor ini bekerja 

dengan komunikasi serial.[5] Tugas akhir ini menggunakan sensor sidik jari ZFM 

2.0 berikut ini adalah bentuk fisik dari sensor sidik jari zfm 2.0 

 

Gambar 2.8 Sensor Sidik Jari 
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Pada sensor zfm 2.0 ini berjalan pada arus 5v sehingga sangat cocok dengan 

arduino uno R3 yang mempunyai pin output arus sebesar V berikut ini merupakan 

spesifikasi dari modul sidik jari zfm 2.0. 

 

Table 2.2 spesifikasi sensor sidik jari zfm 2.0 

Prosesor Synochip DSP AS606 120MHz 

Supply voltage DC 4V - 6.0V 

Peak current  under 95mA 

Fingerprint image 

time 
under 1.0 seconds 

Storage capacity 162 (internal storage), 1000 (PC Application) 

Window area 

  
14.5mm x 19.4mm 

Operating Current

  
under 65mA 

Template files  512 bytes 

Signature File  256 bytes 

False Accept Rate 

(FAR) 
under 0.001% (security level 3) 

False Reject Rate 

(FRR) 
under 1.0% (security level 3) 

Search time  PC interface UART (TTL logic level)  

Lighting Long light/Flashing (Green Light) 

Baud rate (UART)

  

(9600 x N)bps (N=1 - 12, N default 6, equal 

57600bps) 

Dimensions (L x W 

xH) 
56mm * 20mm * 20.5mm 

Interface 

Kabel Merah    = Input 4V - 6V 

Kabel Hijau   =Serial TTL TX 

Kabel Putih  = Serial TTL RX 

Kabel Hitam     = GND 

 

Sensor ZFM.2.0 merupakan sensor sidik jari optikal, yang bias mendeteksi 

kerutan sidik. Modul sensor ini sangat mudah digunakan bersama dengan arduino. 

Modul sensor ini berkerja dengan menggunakan chip DSP AS606 120MHz yang 
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berfungsu sebagai image rendering, feature-finding dan searching data sidik jari 

yang telah di simpan dalam modul tersebut yang sudah ada. 

 

2.5. Relay 

Relay merupakan saklar elektronis yang dapat dikendalikan menggunakan 

rangkaian elektronik.[6] Relay yang difungsikan sebagai pemutus dan penghubung 

suatu arus listrik yang besar yang dikendalikan arduino yang mempunyai arus kecil, 

jika arus yang sangat besar langsung diperintah Arduino maka Arduino akan eror. 

Berikut ini ada gambar dari rangkaian relay. 

 

Gambar 2.9 Rangkaian Relay [6] 

Pada gambar 2.12 menunjukkan relay mempunyai dua jenis yaitu : 

1. Relay yang terhubung pada saat tidak dialiri arus atau dalam keadaan normal dan 

jika di aliri sebuah arus maka relay itu akan memutus saklarnya relay ini di sebut 

relay NC (Normaly Closed). 

2. Relay yang terhubung pada saat dialiri arus jika di aliri sebuah arus maka relay 

itu akan menghubungkan saklarnya relay ini di sebut relay NC (Normaly Open). 

Prinsip kerja dari saklar relay adalah memutus dan menyambungkan 

menggunakan medan magnet sebagi penggerak saklar tersebur. Diasat kumparan 

dialiri sebuah arus listrik maka kumparan tersebut timbul medan magnet yang akan 

menarik sebuah saklar dari relay tersebut dari normaly close ke kontak normaly 

open. Dan jika aliran listrik dimatikan maka medan magnet yang ada dalam 

kumparan tersebut akan hilang dan pegas saklar akan kembali ke posisi 

semula.Relay dalam tugas akhir ini difungsikan sebagai pemutus dan penghubung 

kelistrikan pada kendaraan. 

2.6. LCD (Liquid Crystal Display) 

LCD  (Liquid  Cristal  Display)  adalah  suatu display dari   bahan   cairan kristal    

yang pengoperasiannya  menggunakan  sistem dot matrix.[7] LCD 2x16 dapat 

mewnampilkan huruf, angka dan karakter sebanyak 16 dan 2 baris huruf maupun 
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karakter.Fungsi  LCD  dalam  sistem keamanan kendaraan ini adalah sebagai media 

penampil selama proses pengukuran  berlangsung. Jenis  LCD  yang digunakan  

dalam  pembuatan  tugas  akhir  ini adalah  LCD matrix 2x16. 

 

Gambar 2.10 lcd 2x16 

Table 2.3 penjelasan pin LCD 2x16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pin  Simbol Fungsi 

1 GND 0 Volt 

2 Vcc 5-10 Volt 

3 Vee Penggerek LCD 

4 RS 
H= masukkan data 

L=masukan Ins 

5 R/W 
H=Baca 

R=Tulis 

6 E Enable sign 

7 D1 

Data Bus 

8 D2 

9 D3 

10 D4 

11 D5 

12 D6 

13 D7 

14 D8 

15 V+BL 
Contras 

16 V-BL 




