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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Arduino Uno 

 Arduino Uno adalah papan mikrokontroler yang berbasis ATmega328. 

Arduino Uno memiliki 14 pin digital input dan output (terdiri dari 6 pin digunakan 

output PWM ), 6 pin input analog, clock speed 16 MHz, koneksi USB, jack listrik, 

header ICSP, dan tombol reset. Agar board mikrokontroler memiliki daya, harus 

dihubungkan ke komputer menggunakan kabel Jumper atau daya eksternal seperti 

adaptor dan baterai.  

 

Gambar 2. 1 Arduino Uno 

Berikut spesifikasi dari arduino uno versi R3 Atmega328 

 Mikrokontroler Atmega328 

 Pin Digital I/O 14 pin  

 Memiliki Tegangan Operasi 5V 

 Memiliki Tegangan Input 7-12V 

 Batas dari Tegangan Input ialah 6-20V 

 Pin Analog 6 pin sebagai input 

 Arus DC I/0 40 mA 
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 Arus DC untuk pin 3.3 volt 50mA 

 SRAM 2KB 

 Flash Memory dari Arduino uno 32KB, 0.5KB sebagai bootloader 

 EEPROM IKB 

 Clock 16MHz 

2.1.1 Power 

 Pengaktifan Arduino Uno melalui USB dan catu daya eksternal. Daya 

eksternal berasal dari adaptor AC-DC dan baterai. Adaptor dihubungkan 

menggunakan power jack. Daya eksternal yang dibutuhkan untuk peroperasian 

arduino uno ialah 6 sampai 12 volt. 

2.1.2 Komunikasi 

 Arduino Uno memiliki beberapa fasilitas sebagai alat komunikasi. Pada 

Arduino Uno tersedia UART TTL sebagai komunikasi serial yang memiliki daya 5 

volt dan tersediia 1 (TX) DAN 0 (RX). 

2.2 Buzzer 

 Buzzer merupakan komponen elektronika yang dapat diubah dari getaran 

listrik ke getaran suara. Buzzer juga dapat digunakan sebagai alarm. Prinsip kerja dari 

buzzer hampir sama dengan lounspeaker, buzzer terdiri dari kumparan yang terdapat 

pada diagframa sehingga didalam kumparan terdapat aliran arus yang menjadi 

electromagnet. 
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Gambar 2. 2 Buzzer 

2.3 LED 

 LED adalah semikonduktor yang dapat mengubah energy listrik lebih banyak 

menjadi cahaya. LED banyak digunakan pada perangkat elektronik karena ukuran 

yang kecil.  Kelebihan LED ialah usia yang panjang yaitu lebih dari 30.000 jam.  

  

Gambar 2. 3 LED 

2.4 Modul GSM SIM 800L 

 Modul GSM SIM 800L merupakan salah satu jenis modul GSM/GPRS Serial 

yang sering digunakan untuk berbagai keperluan pengendalian jarak jauh. Untuk saat 

ini, terdapat beberapa tipe dari Breakout Board, tetapi yang paling banyak. 

 

Gambar 2. 4 GSM SIM 800l 

2.4.1 Spesifikasi modul SIM 800L : 

 Menggunakan ic Chip : SIM 800 

 Tegangan ke VCC : antara 3.7 – 4.2Vdc (tetapi pada datasheet = 3.4 – 4.4V), 

dan disarankan menggunakan 3.7 Vdc agar tidak terdapat notifikasi “Over 

Voltage” 
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 Bekerjaan pada frequency jaringan GSM yaitu QuadBand 

(850/900/1800/1900Mhz) 

 Konektifitas class 1 (1W) pada DCS 1800 dan PCS 1900GPRS, sedangkan 

pada class 4 (2W) pada GSM 850 dan EGSM 900 

 GPRS multi-shot class 1 sampai 12  

 Suhu pengoperasian normal : 40®C sampai +85®C 

 Menggunakan port TTL serial port, sehingga dapat langsung diakses 

menggunakan mikrokontroler tanpa memerlukan MAX232 

 Transmitting power 

 Terdapat Led pada modul yang berfungsi sebagai indicator. Apabila ada 

sinyal GSM maka akan berkedip perlahan, tetapi apabila tidak ada sinyal akan 

berkedip cepat 

 Ukuran modul 2.5cm x 2.3cm 

2.5 LM2596 

 Regulator LM2596 adalah rangkaian terpadu monolitik yang ideal untuk 

desain pengatur switching langkah-down yang mudah dan nyaman (buck converter). 

Ini mampu menggerakkan beban 3.0 A dengan sangat baik line dan pengaturan 

beban. Karena konverter LM2596 adalah power supply switch-mode, itu efisiensi 

secara signifikan lebih tinggi dibandingkan dengan yang populer regulator linier tiga 

terminal, terutama dengan voltase masukan yang lebih tinggi. Frekuensi switching 

LM2596 ialah 150kHz yang memungkinkan komponen filter berukuran lebih kecil 

dari yang dibutuhkan.  
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Gambar 2. 5 LM2596 

2.5.1 Fitur LM2596 

 Rentang Tegangan Output Adjustable 1.23V-37V 

 Dijamin 3.0 A output load current  

 Kisaran tergantung input luas hingga 40V 

 Kemampuan shut down TTL 

 Mode siaga daya rendah. Ketik 80 µA 

 Thermal shutdown dan current limit protection 

 Kompensasi loop internal  

 Tingkat sensitivitas kelembaban (MSL) sama dengan 1  

 Paket pb-free tersedia 

2.6 LM358  

 LM358 merupakan komponen penguat ganda (dual operational amplifiers / 

Op-Amps) terdiri dari sirkuit 2 independen, op-amp kompensasi-frekuensi internal. 

Digunakan sebagai peroperasi dari single catu daya dari berbagai macam voltase, catu 

daya rendah. Area aplikasi meliputi penguat transduser, Blok gain DC dan semua op-

amp konvesional sirkuit yang sekarang bisa lebih mudah diimplementasikan dalam 

sistem catu daya tunggal dan catu daya terpisah selama berbeda tegangan. perbedaan 

catu daya antara 3V hingga 32V dan vcc sekitar 1,5V lebih tinggi tegangan 

dibandingkan tegangan masuk mode-bersama.  

2.7 Sensor Micro Piezoelectric 

 Piezoelektrik atau efek piezoelektrik adalah kumpulan muatan listrik dari 

bahan padat tertentu, seperti keramik dan kritasl. Piezoelektrik digunakan untuk 

mengukur tekanan, percepatan, regangan dan lain-lain. Sifat efek piezoelektrik 

berkaitan dengan terjadinya dipol listrik pada suatu padatan. Kepadatan dipol atau 

polaritas dapat dengan mudah dihitung pasa krytal.  
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Gambar 2. 6 Mikro Piezoelektrik 

2.7.1 Penerapan piezoelektrik 

 Digunakan untuk mempelajari gelombang kejut kecepatan tinggi dan 

gelombang ledakan. 

 Sabuk pengaman mobil mengunci dalam menanggapi perlambatan cepat juga 

dilakukan oleh bahan piezoelektrik. 

 Di mikrofon, tekanan suara diubah menjadi sinyal listrik dan sinyal ini 

akhrinya diperkuat untuk menghasilkan suara lebih keras. 

 

 


