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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Prakiraan cuaca 

Prakiraan cuaca merupakan suatu hasil kegiatan pengamatan kondisi fisis dan 

dinamis udara dari berbagai tempat pengamatan yang kemudian dikumpulkan. Di 

mana kumpulan tersebut yaitu kumpulan hasil pengamatan dilakukan secara 

matematis dengan memperhatikan ruang dan waktu kecenderungan kondisi fisis 

udara sedemikian rupa sehingga dihasilkan suatu prakiraan.  Di Indonesia informasi 

prakiraan cuaca yang sudah dikenal masyarakat adalah berawan, cerah dan hujan. 

Sementara itu untuk terjadinya hujan dikaitkan dengan proses fisis dan dinamis 

atmosfer yang diketahui melalui parameter-parameter seperti adanya massa udara, 

gaya vertical dan energy. Sehingga dalam memprakirakan cuaca perlu pengetahuan 

dasar terhadap parameter yang digunakan. 

 

1. Labilitas Udara Sebagai Faktor Pembentuk Cuaca 

Udara dipresepsikan sebagai paket atau parsel yang dapat terangkat jika suhu 

didalam paket tersebut lebih hangat dibandingkan dengan lingkungan luarnya. 

Sebaliknya jika suhu didalam paket lebih dingin dari lingkungan luarnya maka paket 

tersebut tidak dapat terangkat dan akan kembali ketempat semula. Ketika paket 

tersebut terangkat dapat diartikan bahwa paket bergerak menuju tempat yang 

bertekanan rendah, yang mengakibatkan paket akan mengembang. Untuk 

mengembang paket tersebut memerlukan energi yang diambil dari paket itu sendiri. 

Konsekuensinya energinya terlepas, maka suhu paket tersebut akan turun, proses 

inilah yang disebut dengan proses adiabatik. Jika paket dapat terus naik dan 

kelembaban udaranya terus mencapai 100% maka pertumbuhan awan akan mulai 

terjadi. [Irmawan, Decky.2011]. 
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B. Algoritma C4.5 

Algoritma C4.5 merupakan salah satu algoritma machine learning. Dengan 

algoritma ini, mesin (komputer) akan diberikan sekelompok data untuk dipelajari 

yang disebut learning dataset . Kemudian hasil dari pembelajaran selanjutnya akan 

digunakan untuk mengolah data-data yang baru yang disebut test dataset. Karena 

algoritma C4.5 digunakan untuk melakukan klasifikasi,  jadi hasil dari pengolahan 

test dataset  berupa pengelompokkan data ke dalam kelas-kelasnya.  

Proses klasifikasi biasanya dibagi menjadi dua fase yakni learning dan test. 

Pada fase learning, sebagian data yang telah diketahui kelas datanya diumpankan 

untuk membentuk model perkiraan. Kemudian pada tahapan test, model yang sudah 

terbentuk diuji dengan sebagian data lainnya untuk mengetahui akurasi dari model 

tersebut. Bila akurasinya mencukupi maka model ini dapat dipakai untuk 

memprediksi kelas data yang belum diketahui. [Mujiasih, Subekti, 2009] 

Kelebihan dari metode pohon keputusan adalah:  

1. Daerah pengambilan keputusan yang sebelumnya kompleks dan sangat global, 

dapat diubah menjadi lebih simpel dan spesifik.  

2. Eliminasi perhitungan-perhitungan yang tidak diperlukan, karena ketika 

menggunakan metode pohon keputusan maka sampel diuji hanya berdasarkan 

kriteria atau kelas tertentu. 

3. Fleksibel untuk memilih fitur dari node internal yang berbeda, fitur yang terpilih 

akan membedakan suatu kriteria dibandingkan kriteria yang lain. dalam node 

yang sama. Kefleksibelan metode pohon keputusan ini meningkatkan kualitas 

keputusan yang dihasilkan jika dibandingkan ketika menggunakan metode 

penghitungan satu tahap yang lebih konvensional.  

4. Dalam analisis multivarian, dengan kriteria dan kelas yang jumlahnya sangat 

banyak, seorang penguji biasanya perlu mengestimasikan baik itu distribusi 

dimensi tinggi ataupun parameter tertentu dari distribusi kelas tersebut. Metode 

pohon keputusan dapat menghindari munculnya permasalahan ini dengan 

menggunakan kriteria yang jumlahnya lebih sedikit pada setiap node internal 

tanpa banyak mengurangi kualitas keputusan yang dihasilkan. 
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Proses dalam pohon keputusan yaitu mengubah bentuk data (tabel) menjadi 

model pohon (tree) kemudian mengubah model pohon tersebut menjadi aturan (rule). 

[AYUB, Mewati.2012] 

Berikut ini akan saya berikan contoh pergitungan decision tree menggunakan 

algoritma C45 yang saya dapat dari berbagai sumber, sebagai referensi anda.Baik 

langsung saja berikut pejelasannya. Untuk menentukan bermain tenis atau tidak, 

kriteria yang diperlukan meliputi: 

  -Cuaca 

  -Angin 

  -Kelembaban 

  -Temperatur udara 

Salah satu atribut merupakan data solusi per item data yang disebut target 

atribut -> misalnya atribut “play” degan nilai “main” atau “tidak main” Atribut 

memiliki nilai-nilai yang dinamakan “instance” Misalkan atribut “Cuaca” memiliki 

instance -> cerah, berawan, dan hujan. 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasakan tabel diatas akan dibuat tabel keputusan untuk menentukan main 

tenis atau tidak dengan melihat keadaan Outlook (cuaca), Temperatur, Humidity 

(kelembaban), dan windy (keadaan angin). 

Algoritma secara umum: 

a. Pilih atribut sebagai akar 
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b. Buat cabang untuk tiap2 nilai 

c. Bagi kasus dalam cabang 

d. Ulangi proses untuk setiap cabang sampai semua kasus pada cabang 

memiliki  kelas yang sama, Memilih atribut berdasarkan nilai “gain” 

tertinggi dari atribut-atribut yang ada. 

 

Perhitungan Gain: 

 

Keterangan: 

a. S : himpunan 

b. A : atribut 

c. n  : jumlah partisi atribut A 

d. | Si | : jumlah kasus pada partisi ke-i 

e. | S |  : jumlah kasus dalam S 

 

Menghitung Nilai Entropy: 

 

 

Keterangan: 

a. S : himpunan kasus 

b. A : fitur 

c. n  : jumlah partisi S 

d. pi : proporsi dari Si terhadap S 

Perincian algoritma ( langkah 1) 

a. Menghitung jumlah kasus seluruhnya, jumlah berkeputusan “Yes” maupun 

“No”. 

http://4.bp.blogspot.com/-4npuGZdZdHI/VzwLtqJXciI/AAAAAAAAAKY/8wyDcYxldxomUPDMltralDIf5TtBDoGRgCK4B/s1600/1.PNG
http://2.bp.blogspot.com/-ticnD2ZKjP4/VzwL62ZkjiI/AAAAAAAAAKg/aJm6QQd9yJ8r8qvoVq__17ehcQ_N5ve8QCK4B/s1600/2.PNG
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b. Menghitung Entropy dari semua kasus yang terbagi berdasarkan atribut 

“Outlook”, “Temperature”,“Humidity”, “Windy”. 

c. Lakukan penghitungan Gain utk setiap atributnya 

Perhitungan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perhitungan Total Entropy: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/-eMYy2GGVrUo/VzwBet7i07I/AAAAAAAAAIk/OSbDvkigP6Akb102Zdrd3Jo9_xSv-wYyACK4B/s1600/4.PNG
http://4.bp.blogspot.com/-H81ynjhphAA/VzwMTmy37gI/AAAAAAAAAKs/z3cE-mTViBIkKS7W9q3kBq-hY6RiwXlrACK4B/s1600/2.PNG
http://2.bp.blogspot.com/-2wqW-y3ueLc/VzwMa1Ys00I/AAAAAAAAAK0/qlbnpo5DVNETrcYjifnA1SNPURbC6SKYQCK4B/s1600/3.PNG
http://2.bp.blogspot.com/-3SvVsaJ4mJQ/VzwB2ifpDfI/AAAAAAAAAIs/YMJsDhZp69g7BmT0JWEK18R7T8d7EdkewCK4B/s1600/5.PNG
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Menghitung gain pada baris Outlook 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lakukan Hitung Gain untuk temperature, humidity dan windy. 

 

Sepert yg terlihat pd tabel, diperoleh bahwa  atribut dgn Gain tertinggi adalah 

Humidity -> 0,37 Maka Humidity menjadi node akar, Humidity memiliki dua nilai 

yaitu “High” dan “Normal” Humidity -> “Normal” sdh mengklasifikasikan kasus 

menjadi 1 yaitu keputusannya “yes” Untuk humidity -> “High” msh perlu dilakukan 

perhitungn lagi (karena masih terdapat “yes” dan “no”) 

Pohon Keputusan Node 1 
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Perincian Algoritma (Langkah 2) 

 

Hasil perhitungan (Langkah 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Didapat Gain tertinggi -> outlook -> 0,69 Maka “Outlook” menjadi node 

cabang dari atribut humidity yg bernilai “High” Berdasarkan atribut “Outlook” 

terdapat 3 nilai Cloudy, Rainy, Sunny karena “Cloudy” pasti bernilai “Yes” dan 

“Sunny” pasti bernilai “No”, maka tidak perlu dilakukan perhitungan lagi Sedangkan 

“Rainy” bernilai “yes” dan “No”, maka masih perlu dilakukan perhitungan lagi. 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/-Ev4Af21bVBA/VzwO4OVQ9wI/AAAAAAAAALk/xNJryYbE0dE2uPr04NYVpmARPPJYtUStQCK4B/s1600/7.PNG
http://2.bp.blogspot.com/-fH7ZyZS0BWc/VzwOhDuzkDI/AAAAAAAAALc/_CkOMV8y6QE8EbfIdVApI_8rgdWZ6ukdwCK4B/s1600/6.PNG
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Pohon keputusan node 1.1 

 

Perincian algoritma (Langkah 3) 

 

Hasil perhitungan (Langkah 3) 

 

 

 

 

 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/-GfsBiKUKwjw/VzwETHuO9XI/AAAAAAAAAJ4/__JGuyNvoysOZNAUCPnzY-PPNUCv29J8gCK4B/s1600/3..PNG
http://3.bp.blogspot.com/-pWZQzxLhc2c/VzwPP2AhZvI/AAAAAAAAALw/vXD2oHLrMGQnjxJWs9GKZQFGElm-SM8bACK4B/s1600/8.PNG
http://3.bp.blogspot.com/-mUBinqn4QxU/VzwPZu4ClII/AAAAAAAAAL8/uTxOsBWfees-MWKxFnYFDZjVEL_tEBj4QCK4B/s1600/9.PNG
http://1.bp.blogspot.com/-GfsBiKUKwjw/VzwETHuO9XI/AAAAAAAAAJ4/__JGuyNvoysOZNAUCPnzY-PPNUCv29J8gCK4B/s1600/3..PNG
http://3.bp.blogspot.com/-pWZQzxLhc2c/VzwPP2AhZvI/AAAAAAAAALw/vXD2oHLrMGQnjxJWs9GKZQFGElm-SM8bACK4B/s1600/8.PNG
http://3.bp.blogspot.com/-mUBinqn4QxU/VzwPZu4ClII/AAAAAAAAAL8/uTxOsBWfees-MWKxFnYFDZjVEL_tEBj4QCK4B/s1600/9.PNG
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Didapat Gain tertinggi -> Windy -> 1, Maka “Windy” menjadi node cabang 

dari atribut humidity yg bernilai “High” dan outlook yg bernilai “Rainy”, 

Berdasarkan atribut “Windy” terdapat 2 nilai True False Karena “True” sdh 

terklasifikasi pasti bernilai “No” dan “False” pasti bernilai “Yes”, maka tidak perlu 

dilakukan perhitungan lagi. 

Pohon keputusan node 1.1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Berdasarkan node 1.1.2, maka: 

 “Semua kasus sudah masuk dapat kelas” Sehingga pohon keputusan diatas 

merupakan pohon keputusan terakhir yang terbentuk. [Andriani, Anik.2012] 

 

C. Pengertian Sensor 

Sensor adalah komponen yang digunakan untuk mendeteksi suatu besaran 

fisik menjadi besaran listrik sehingga dapat dianalisa dengan rangkaian listrik 

tertentu. Hampir seluruh peralatan elektronik yang ada mempunyai sensor 

didalamnya. Pada saat ini, sensor tersebut telah dibuat dengan ukuran sangat kecil. 
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Ukuran yang sangat kecil ini sangat memudahkan pemakaian dan menghemat energi. 

Sensor merupakan bagian dari transducer yang berfungsi untuk melakukan sensing 

atau “merasakan dan menangkap” adanya perubahan energi  eksternal yang akan 

masuk ke bagian input dari transducer, sehingga perubahan kapasitas energy yang 

ditangkap segera dikirim kepada bagian konvertor dari transducer untuk dirubah 

menjadi energi listrik. [ Marpaung, Noveri Lysbetti, and Edy Ervianto. 2012: 37-42] 

 

1.  Sensor suhu dan kelembaban DHT11 

DHT11 adalah sensor Suhu dan Kelembaban, dia memiliki keluaran sinyal 

digital yang dikalibrasi dengan sensor suhu dan kelembaban yang kompleks. 

Teknologi ini memastikan keandalan tinggi dan sangat baik stabilitasnya dalam 

jangka panjang. mikrokontroler terhubung pada kinerja tinggi sebesar 8 bit. Sensor 

ini termasuk elemen resistif dan perangkat pengukur suhu NTC.Memiliki kualitas 

yang sangat baik, respon cepat, kemampuan antigangguan dan keuntungan biaya 

tinggi kinerja. Adapun tegangan kerja pada sensor DHT11 adalah 5 volt, Untuk 

rentang pembacaan suhu mencapai 500C dan toleransi kesalahan ± 2°C. Sedangkan 

untuk rentang pembacaan kelembaban antara 20- 90% RH dan toleransi kesalahan 

± 5% RH.  

 

 

 

 

 

Gambar 2.1.  Sensor suhu kelembaban DHT11 

Spesifikasi  

1. Supply Voltage: +5 V 

2. Temperature range : 0-50 °C error of ± 2 °C 

3. Humidity : 20-90% RH ± 5% RH error 

4. Interface : Digital 
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5. Gratis Kabel Konektor 3 pin 

2. Sensor kecepatan angin Anemometer 

Anemometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur arah dan kecepatan 

angin. Satuan meteorologi dari kecepatan angin adalah Knots (Skala Beaufort) 

umumnya satuan yang digunakan adalah meter per detik (m/s). Sedangkan satuan 

meteorologi dari arah angin adalah 00 - 3600 . Posisi 00 menunjukkan arah utara. 

Salah satu jenis anemometer adalah thermal anemometer. Pada anemometer type ini 

terdapat sebuah sensor suhu, cara kerja dari sensor ini berdasarkan pada jumlah panas 

yang hilang secara konvektif dari sensor ke lingkungan sekeliling sensor. Besarnya 

panas yang dipindahkan dari sensor secara langsung berhubungan dengan kecepatan 

fluida yang melewati sensor. Jika hanya kecepatan fluida yang berubah, maka panas 

yang hilang bisa diinterpretasikan sebagai kecepatan fluida (angin) tersebut. 

[YUSUF, Muhammad, et al.2010] 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2  Sensor angina anemometer 

Sensor kecepatan angin terdiri dari 3 cup (cangkir) yang dingunakan untuk 

mengukur kecepatan angin. Apabila kecepatan angin mencapai1.492 MPH (2,4 km / 

jam) akan menyebabkan saklar menutup sekali per detik. Saklar anemometer 

terhubung ke dalam 2 kabel RJ11 yang terdiri atas data dan ground. Kedua kabel ini 

akandihubungkan ke dalam sensor arah angin. 
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D. Wireless Sensor Network 

Sensor adalah suatu device yang berfungsi untuk mengkonversi besaran fisis 

ke besaran fisis lain seperti listrik. Kumpulan dari beberapa wireless sensor jika 

masing-masing diletakkan secara spesial dan diatur konfigurasinya, dapat disebut 

dengan WSN (Wireless Sensor Network). Wireless Sensor Network (WSN) 

merupakan suatu infrastruktur jaringan wireless yang menggunakan sensor untuk 

memonitoring fisik atau kondisi lingkungan sekitar, seperti suhu, suara, getaran, 

gelombang elektromagnetik, tekanan, gerakan, dan lain–lain. Masing–masing node 

dalam jaringan sensor nirkabel biasanya dilengkapi dengan radio tranciever atau alat 

komunikasi wireless lainnya, mikrokontroler kecil, dan sumber energi, biasanya 

baterai. Dengan adanya teknologi WSN, memungkinkan peneliti untuk mendapat 

informasi yang maksimal tanpa harus berada di area sensor. Informasi dapat diakses 

dari jarak jauh melalui gadget seperti laptop, remote control, server dan sebagainya. 

[SETIAWAN, Iwan.2009] 

 

 

 

Gambar 2.3  konfigurasi dasar WSN 

 

Pada gambar 2.1 terlihat bahwa WSN dibangun dari Access Point dan Sensor 

Point. Sensor Point dapat juga dikatakan sebagai pemroses data analog dari 

perubahan sensor. Aplikasi ini menggunakan BASCOM-AVR yang memanfaatkan 

fitur dari Microcontroller ATMega 8535. Data analog sensor akan diubah menjadi 

digital untuk kemudian dikirim ke Access Point melalui media Wireless. [Wahyono, 

ribut eko.2016] 

Perkembangan dari WSN sebenarnya sudah dimulai dari kebutuhan dalam 

bidang militer seperti pemantauan pada saat perang di medan perang. Tapi sekarang 
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WSN sudah digunakan dalam bidang industri dan penggunaan untuk kemudahan 

masyarakat sipil, melingkupi pengawasan dan pengontrolan proses dalam industri, 

mesin pengawasan kesehatan, pemantau kondisi lingkungan, aplikasi untuk 

kesehatan, otomatisasi pada rumah, monitoring cuaca dan pengaturan pada lalu lintas.  

Dalam penambahan pada satu atau lebih suatu sensor, masing-masing node 

dalam WSN biasanya dilengkapi dengan radio tranciever atau alat komunikasi 

wireless lainnya, mikro-kontroler kecil, dan sumber energi, biasanya baterai. Ukuran 

node sensor pada WSN memiliki kisaran node sensor yang bisa mencapai besar dari 

sebuah kotak sepatu hingga seukuran debu. Aplikasi dan penggunaan dari WSN ada 

banyak dan bervariasi, tapi umumnya adalah untuk monitoring, tracking dan 

controlling.  

Pengawasan suatu daerah (area monitoring) adalah suatu hal yang umum 

dalam aplikasi WSN. Dalam area monitoring, WSN disebarkan secara merata ke 

sebuah daerah untuk mengamati sebuah fenomena tertentu, seperti penggunaan WSN 

pada medan perang yang disebarkan secara merata untuk mendeteksi pergerakan 

musuh sebagai ganti dari penggunaan ranjau darat. Ketika sensor mendeteksi kejadian 

(panas, gerakan, getaran, suara, medan electromagnet, dan lain-lain) yang terjadi pada 

daerah yang dimonitori, aktivitas yang terjadi harus dilaporkan ke salah satu dari base 

stations, yang mana akan ada dilanjutkan aksi-aksi yang sudah ditentukan (misalnya 

mengirimkan pesan melalui internet atau melalui satelit). Beda fungsi yang dipakai 

memerlukan propagasi data yang berbeda tergantung pada data atau aplikasi yang 

digunakan. [Siswandari, Nur Adi, Okkie Puspitorini, and Agung Surya Jati. 2011: 

401-408] 

 

E. Mikrokontroler Atmega328 

Arduino Uno adalah papan sirkuit berbasis mikrokontroler ATmega328. IC 

(integrated circuit) ini memiliki 14 input/output digital (6 output untuk PWM), 6 

analog input, resonator kristal keramik 16 MHz, Koneksi USB, soket adaptor, pin 

header ICSP, dan tombol reset. Hal inilah yang dibutuhkan untuk mensupport 
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mikrokontrol secara mudah terhubung dengan kabel power USB atau kabel power 

supply adaptor AC ke DC atau juga battery. 

 

Gambar 2.4  Arduino Uno R3 Mikrokontroler Atmega 238 

Uno berbeda dari semua board mikrokontrol diawal-awal yang tidak 

menggunakan chip khusus driver FTDI USB-to-serial. Sebagai penggantinya 

penerapan USB-to-serial adalah ATmega16U2 versi R2 (versi sebelumnya 

ATmega8U2). Versi Arduino Uno Rev.2 dilengkapi resistor ke  8U2 ke garis ground 

yang lebih mudah diberikan ke mode DFU. 

1.  keunggulan board Arduino Uno Revision 3 

a. pinout: ditambahkan pin SDA dan SCL di dekat pin AREF dan dua pin 

lainnya diletakkan dekat tombol RESET, fungsi IOREF melindungi 

kelebihan tegangan pada papan rangkaian. Keunggulan perlindungan ini akan 

kompatibel juga dengan dua jenis board yang menggunakan jenis AVR yang 

beroperasi pada tegangan kerja 5V dan Arduino Due tegangan operasi 3.3V 

b. Rangkaian RESET yang lebih mantap. 

c. Penerapan ATmega 16U2 pengganti 8U2. 

 

2.  Input dan Output 

Masing-masing dari 14 pin UNO dapat digunakan sebagai input atau output, 

menggunakan perintah fungsi pinMode(), digitalWrite(), dan digitalRead() yang 

menggunakan tegangan operasi 5 volt. Tiap pin dapat menerima arus maksimal 
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hingga 40mA dan resistor internal pull-up antara 20-50kohm, beberapa pin memiliki 

fungsi kekhususan antara lain: 

1. Serial: 0 (RX) dan 1 (TX). Sebagai penerima (RX) dan pemancar (TX) TTL 

serial data. Pin ini terkoneksi untuk pin korespondensi chip ATmega8U2 USB-

toTTL Serial. 

2. External Interrupts: 2 dan 3. Pin ini berfungsi sebagai konfigurasi trigger saat 

interupsi value low, naik, dan tepi, atau nilai value yang berubah-ubah. 

3. PWM: 3, 5, 6, 9, 10, dan 11. Melayani output 8-bit PWM dengan fungsi 

analogWrite(). 

4. SPI: 10 (SS), 11 (MOSI), 12 (MISO), 13 (SCK). Pin yang support komunikasi 

SPI menggunakan SPI library. 

5. LED: 13. Terdapat LED indikator bawaan (built-in) dihubungkan ke digital pin 

13, ketika nilai value HIGH led akan ON, saat value LOW led akan OFF.  

6. Uno memiliki  6 analog input tertulis di label A0 hingga A5, masing-masingnya 

memberikan 10 bit resolusi (1024). Secara asal input analog tersebut terukuru 

dari 0 (ground) sampai 5 volt, itupun memungkinkan perubahan teratas dari 

jarak yang digunakan oleh pin AREF dengan fungsi analogReference().  

Sebagai tambahan, beberapa pin ini juga memeliki kekhususan fungsi antara lain: 

- TWI : pin A4 atau pin SDA dan and A5 atau pin SCL. Support TWI 

communication menggunakan Wire library. Inilah pin sepasang lainnya di 

boardUNO: 

- AREF : Tegangan referensi untuk input analog. digunakan fungsi 

analogReference(). 

- Reset : Meneka jalur LOW untuk mereset mikrokontroler 

 

3.  Comunication  

Arduino Uno memiliki fasilitas nomer untuk komunikasi dengan komputer 

atau hardware Arduino lainya, atau dengan mikrokontroler. Pada ATmega328 

menerjemahkan serial komunikasi UART TTL (5V) pada pin 0 (RX) dan 1 (TX). 
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Pada ATmega16U2 serial komunikasinya dengan USB dan port virtual  pada 

software di komputer. Perangkat lunak (firmware) 16U2 menggunakan driver standart 

USB COM dan tidak membutuhkan driver luar lainnya. Bagaimanapun pada OS 

Windows file ekstensi .inf sangar diperlukan. Software Arduino bawaan telah 

menyertakan serial monitor yang sangat mudah membaca dan mengirim data dari dan 

ke Arduino. LED indikator TX dan RX akan kedip ketika data telah terkirim via 

koneksi USB-to-serial dengan USB pada komputer (tetapi tidak pada serial com di 

pin 0 dan pin 1) SoftwareSerial library membolehkan  banyak pin serial 

communication pada Uno. ATmega328 juga support I2C (TWI) dan SPI 

communication. Software Arduino terbenam di dalamnya Wire library untuk 

memudahkan penggunaan bus I2C. [KADIR, Abdul.2013] 

F. Modul WIFI

Wireless atau wireless  network merupakan  sekumpulan komputer   yang   

saling   terhubung  antara satu  dengan lainya   sehingga   terbentuk   sebuah   jaringan 

komputer dengan  menggunakan  media  udara / gelombang  sebagai jalur lintas 

datanya. Pada dasarnya wireless dengan LAN  

merupakan  sama-sama  jaringan komputer  yang  saling terhubung  antara  

satu  dengan  lainya,  yang  membedakan antara  keduanya  adalah  media  jalur  

lintas  data  yang digunakan, jika LAN masih menggunakan kabel sebagai media  

lintas  datanya,  sedangkan wireless menggunakan media  gelombang  radio/udara.  

Penerapan  dari  aplikasi wireless network ini  antara  lain  adalah  jaringan nirkabel 

diperusahaan, atau mobile communication seperti handphone dan  HT. [Ardyanto, 

Denny, Yuli Christyono, and Ajub Ajulian Zahra. 2014: 178-185] 


