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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Near Field Communication (NFC) 

NFC adalah teknologi wireless yang memiliki frekuensi tinggi (13.56 MHz) 

yang memiliki kecepatan transfer data 424 Kbits/second dengan jarak jangkauan 

yang pendek atau dekat. Alat ini dapat dipergunakan untuk pertukaran data dengan 

jarak sekitar 10 cm. Teknologi  NFC  merupakan  gabungan  antara  smartcard  dan  

smartcard  reader  yang ditanam  di  dalam  satu  perangkat,  umumnya  perangkat  

tersebut  merupakan  perangkat mobile seperti telepon genggam. Dengan adanya 

perangkat NFC  yang  ditanam  di  dalam  sebuah  perangkat  mobile  seperti  telepon  

genggam,  maka kegiatan  transaksi  seperti  pembayaran  atau  transaksi  micro  

payment  dapat  dilakukan dengan  mendekatkan  perangkat  NFC  ini  ke  perangkat  

NFC,  smartcard  atau  smartcard reader  yang berada di  point of sales  transaksi 

tersebut. Dengan adanya fitur seperti ini maka NFC disebut sebagai perangkat yang 

mendukung “contactless transaction”. Adapun bentuk NFC reader dapat dilihat 

pada Gambar 2.1 

Gambar 2.1 NFC Shield 

NFC akan bekerja ketika 2 perangkat yang  mendukung NFC bertemu dan 

salah satunya menjadi inisiator atau sebagai target. Perangkat NFC  diantaranya 

adalah ponsel, kartu (tag) NFC dan NFC Reader. Jenis koneksi NFC dibagi menjadi 

3 yaitu: 

1. NFC pada ponsel → Kartu NFC (NFC Tag).

2. NFC pada ponsel → NFC Reader.

3. NFC pada ponsel → NFC pada ponsel.
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 Berdasarkan jenis koneksi di atas, teknologi NFC menawarkan 3 mode 

operasi yang dapat digunakan, yaitu terdiri dari mode read/write,  peer-to-peer  dan  

card  emulation, yang dapat dilihat pada Gambar 2.2. Dan untuk spesifikasi dari 

NFC dapat dilihat pada Tabel 2.1. 

 

Gambar 2.2 Mode Operasi NFC 

 

Tabel 2.1 Spesifikasi NFC  

(Standar Arsitektur berdasarkan NFC Forum) 

 

Near Field Communication memiliki beberapa karakteristik yaitu: 

a. Merupakan pengembangan dari ISO/IEC 14443. 

b. Memiliki  standar  yang  mirip  dengan  contactless  card  (RFID)  /  merupakan 

pengembangan teknologi RFID. 

c. Target utama penggunaan NFC adalah telepon seluler. 

d. Mendukung transfer data dengan kecepatan 106, 212, 424 atau 848 kbit/s. 

e. Pertukaran data dapat dilakukan dengan jarak antara 2 sampai 19 cm. 

f. Pertukaran data memerlukan waktu antara 1 sampai 4 detik. 
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2.1.1 Sistem kerja NFC 

 NFC menyediakan media terbaik bagi identifikasi protokol yang memvalidasi 

secara aman dalam transfer data. Hal ini memungkinkan pengguna untuk 

mengakses konten digital dan terhubung dengan perangkat elektronik lainnya  

hanya  dengan menyentuh  atau  membawa  perangkat  dalam  jarak  dekat.  NFC  

beroperasi  pada  pita frekuensi  dengan  standar  berlisensi  13.56MHz  dengan  

jarak  lebih  dari  sekitar 20 cm. Menawarkan  kecepatan  transfer data 106kbit/s,  

212kbit/s dan 424kbit/s.  Untuk  dua perangkat  yang  berkomunikasi  menggunakan  

NFC,  satu  perangkat  harus memiliki  alat pembaca NFC, yang pada dasarnya 

adalah sirkuit terintegrasi yang berisi data, terhubung ke antena, dapat dibaca dan 

ditulis oleh pembaca.  

 Cara kerja NFC sama seperti Bluetooth dan WiFi, dan segala macam sinyal 

nirkabel  lainnya, NFC bekerja  pada  prinsip  mengirimkan  informasi  melalui  

gelombang radio. Near Field Communication standar lain untuk transisi data 

nirkabel, yang berarti bahwa ada spesifikasi perangkat yang harus memenuhi syarat 

untuk dapat berkomunikasi satu sama lain dengan baik. Teknologi yang digunakan 

dalam NFC didasarkan pada ide tua RFID (Radio-frequency identification), yang 

menggunakan  induksi elektromagnetik untuk mengirimkan informasi.  

 Ini menandai satu perbedaan  utama  antara  NFC  dan  Bluetooth / Wifi,  

karena dapat digunakan untuk  menginduksi  arus  listrik  dalam  komponen  pasif  

serta  hanya mengirim  data.  Ini  berarti  bahwa  perangkat  pasif  tidak memerlukan  

catu daya mereka sendiri, dan sebaliknya dapat didukung oleh medan 

elektromagnetik yang dihasilkan oleh komponen NFC aktif ketika berada dalam 

jangkauan.  Sayangnya, teknologi NFC tidak memberikan cukup induktansi yang 

akan digunakan untuk mengisi baterai smartphone, tapi wireless charging 

didasarkan pada prinsip yang sama. 

 

2.2  Mikrokrontoller Arduino 

Arduino adalah platfrom prototipe elektronik open-source, yang berdasarkan 

perangkat keras dan lunak yang fleksibel dan mudah digunakan. Arduino 

diperuntukan bagi seniman, desainer, hobius, dan siapapun yang tertarik untuk 

membuat alat yang interaktif. 
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 Arduino secara fisik adalah mikrokontroler. Arduino adalah perangkat keras 

yang berbentuk rangkaian elektronik dengan ukuran yang kecil dan berfungsi 

sebagai kontroler. Dihubungkan dengan sensor yang akan memberikan informasi 

mengenai keadaan objek atau lingkungan di sekitarnya, kemudian akan mengolah 

informasi tersebut, dan  menghasilkan aksi. Proses tersebut akan dilakukan secara 

berulang-ulang. Dalam tugas akhir ini penulis akan menggunakan mikrokontroler 

Arduino Uno. 

2.2.1 Arduino Mega 2560 

 Arduino Mega 2560 adalah papan mikrokontroler Atmega 2560 berdasarkan 

(datasheet)  memiliki  54  digital  pin  input  atau  output  (dimana  15  pin  dapat 

digunakan sebagai output PWM (Pulse Width Modulation), 16 analog input, 4 

UART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter),  osilator  kristal 16 MHz, 

koneksi  USB,  jack  listrik,  header  ICSP  (In-Circuit  Serial  Programing), dan 

tombol  reset.  Semuanya  diperlukan  untuk  mendukung  mikrokontroler,  hanya 

menghubungkannya ke komputer dengan kabel USB atau  power  dengan adaptor 

AC (Alternating Current) – DC (Direct Current)  atau baterai. Adapaun bentuk dari 

Arduino Mega dapat dilihat pada Gambar 2.3 dibawah ini. 

Gambar 2.3 Arduino Mega 2560 

(Sumber : www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardMega2560) 

Board Arduino Uno memiliki fitur-fitur baru sebagai berikut :  

a) 1,0  pinout  tambah  SDA  (Serial Data)  dan  SCL  (Serial Clock)  pin  yang  

dekat dengan  pin  AREF  (ADC  Reference)  dan  dua  pin  baru  lainnya  

ditempatkan dekat dengan pin reset. 

b) Sirkuit reset lebih kuat. 

c) Atmega 16U2 menggantikan 8U2. 

http://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardMega2560
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2.2.2 Schematic Arduino Mega 2560 

 Adapun gambar schematic dari rangkaian Arduino Mega, dapat dilihat pada 

Gambar 2.4 dibawah ini : 

 

Gambar 2.4 Schematic Arduino Mega 

(Sumber : www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardMega2560) 

 

2.2.3 Summary 

 Adapun data-data mengenai Arduino Mega, dapat dilihat pada Tabel 2.2 

berikut: 

Tabel 2.2 Data sheet Arduino Mega 2560 

Mikrokontroller Atmega328 

Operasi Tegangan 5 V 

Input Tegangan 7-12 V 

Pin I/O Digital 54 

Pin Analog 16 

Arus DC tiap Pin I/O 40 mA 

Arus DC ketika 3.3 V 50 mA 

Memori Flash 256 KB 

SRAM 8 KB 

EEPROM 4 KB 

Kecepatan Clock 16 MHZ 

 

 

http://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardMega2560


10 
 

2.3  Global System for Mobile Communication (GSM) 

 GSM  (Global  System  for  Mobile  Communication),  yang  awalnya 

merupakan  kependekan  dari  Groupe  Special  Mobile,  adalah  suatu  teknologi 

komunikasi  selular  yang  menggunakan  teknik  digital.  Teknologi  GSM  banyak 

diterapkan  pada  komunikasi  bergerak  khususnya  handphone.  Teknologi  ini 

memanfaatkan gelombang mikro dan pengiriman sinyal yang dibagi berdasarkan 

waktu, sehingga sinyal informasi yang dikirim akan sampai pada tujuan. 

 Sejak  pertama  diimplentasikan  hingga  sekarang,  GSM  telah dikembangkan 

menjadi tiga kelompok yaitu GSM 900, 1800 dan 1900. Perbedaan ketiga  

kelompok  tersebut  terletak  pada  lokasi  band  frekuensi  yang  digunakan. GSM  

900  menggunakan  frekuensi  900  MHz  sebagai  kanal  transmisinya, sedangkan 

GSM 1800 dan 1900 masing-masing menggunakan frekuensi 1800 dan 1900  MHz.  

GSM  menjadi  teknologi  yang  paling  banyak digunakan  di  seluruh  dunia  serta  

dijadikan  sebagai  standar  global  untuk komunikasi seluler. 

2.3.1  Sejarah GSM 

 Teknologi  komunikasi  selular  sudah  berkembang  dan  banyak  digunakan 

pada awal 1980-an seperti sistem C-NET yang dikembangkan Siemens  di Jerman 

dan  Portugal,  sistem  RC-2000  di  Perancis,  sistem  TACS  (Total  Access 

Communication Service) di Inggris, serta sistem NMT (Nordic Mobile Telephone) 

yang dikembangkan oleh  Ericsson  di Belanda dan Skandinavia.  Teknologinya  

yang  bersifat  analog membuat  sistem  yang  digunakan  bersifat  regional  sehingga  

sistem  antara  satu negara  dengan  negara  yang  lain  tidak  saling  kompatibel  

dan  menyebabkan mobilitas pengguna terbatas pada suatu area sistem teknologi 

tertentu saja. 

 Seiring dengan makin dinamisnya kehidupan masyarakat Eropa, teknologi 

analog  yang  berkembang  pun  semakin  tidak  sesuai  dengan  kehidupan  mereka. 

Oleh  sebab  itu  pada  tahun  1982  negara-negara  Eropa  membentuk  sebuah 

organisasi  bernama  Group  Special  Mobile  (GSM)  yang  bertujuan  untuk 

menetukan standar-standar komunikasi selular yang dapat digunakan pada seluruh 

negara  di  Eropa  (Ariyus  dan  Andri  K.R.,  2008:  391). 
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2.3.2  Spesifikasi Teknis GSM 

 Pada  awalnya  di  Eropa,  GSM  didesain  untuk  beroperasi  pada  frekuensi 

900  MHz.  Pada  frekuensi  ini  untuk  frekuensi  uplink-nya  digunakan  frekuensi 

890–915 MHz, sedangkan frekuensi  downlink-nya  menggunakan frekuensi 935 

960 MHz.  Bandwith  yang digunakan adalah 25 MHz (915–890 = 960–935 = 25 

MHz)  dan  lebar  kanal  sebesar  200  Khz.  Dari  keduanya,  maka  didapatkan  125 

kanal, dimana 124 kanal digunakan untuk suara dan satu kanal untuk sinyal. Pada 

perkembangannya, jumlah kanal 124 semakin tidak mencukupi dalam pemenuhan 

kebutuhan yang disebabkan pesatnya pertambahan jumlah pengguna (Ariyus dan 

Andri K.R., 2008: 392). 

 Regulator  GSM di Eropa pun  mencoba menggunakan tambahan frekuensi 

untuk GSM pada band frekuensi di  range  1800 Mhz dengan frekuensi 1710-1785 

MHz  sebagai  frekuensi  uplink  dan  frekuensi  1805-1880  MHz  sebagai  frekuensi 

downlink  untuk  memenuhi  kanal  yang  lebih  banyak.  GSM  dengan  frekuensi 

tersebut  kemudian  dikenal  dengan  sebutan  GSM  1800. 

2.3.3  Arsitektur Jaringan GSM 

 Sebuah  jaringan  GSM  yang  dibangun  terdiri  dari  beberapa  komponen 

memiliki  spesifikasi  fungsi dan  interface  masing-masing. Secara  umum jaringan 

GSM  dapat  dibagi  menjadi  empat  network  element  yaitu  MS  (Mobile  Station), 

BSS (Base Station Sub-system),  NSS  (Network Sub-system), dan OOS (Operation 

and Support System). Keempat network element tersebut akan membentuk sebuah 

PLMN (Public Land Mobile Network). Untuk stuktur Jaringan GSM dapat dilihat 

pada Gambar 2.5. 

 

Gambar 2.5 Struktur Jaringan GSM 

(Sumber: http://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Gsm_structures.svg) 

http://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Gsm_structures.svg
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2.3.4  AT Command 

 AT  Command  adalah perintah-perintah  yang digunakan dalam komunikasi 

dengan  serial  port.  Kata  AT  berasal  dari  kata  “attention”  karena  AT  Command 

dikirimkan  lebih  dulu  atau  di  utamakan  sebelum  perintah  lain  untuk  mendapat 

respon  dari  modem  (Cellular  Mobile  Trainer  GSM-5000  User’s  Manual:  8). 

Melalui  AT Command  kita dapat mengetahui vendor dari  ponsel  yang digunakan, 

kekuatan  sinyal,  membaca  pesan  yang  ada  pada  SIM  card,  megirim  pesan, 

mendeteksi pesan SMS baru yang masuk secara otomatis, menghapus pesan pada 

SIM card dan masih banyak lagi. 

 AT  Command  diperkenalkan  oleh  Dennis  Hayes  pada  tahun  1977  dan 

dikenal  dengan  sebutan  “smart  modem”.  Modem  bekerja  pada  baudrate 300bps. 

Modem ini terdiri dari sederet instruksi yang mengatur komunikasi dan fitur-fitur 

di dalamnya.  Salah  satu  contoh  sederhana  penggunaan  AT  Command  misalnya 

komunikasi dua buah komputer menggunakan port COM (port R-232). 

AT Comaand mempunyai 2 mode yaitu : 

1. Mode data (data mode),  dimana  modem  mengirimkan data ke  modem 

remote.  Sebuah  modem  dalam  data  mode  memproses  segala  sesuatu 

yang  diterimanya  dari  komputer  sebagai  data  dan  mengirimkannya antar 

saluran telepon. 

2. Mode  perintah  (command  mode),  dimana  data  diartikan  sebagai perintah  

ke  modem  lokal  (perintah  bahwa  modem  lokal  harus menjalankan 

eksekusi). 

 Untuk  dapat  berpindah  dari  mode  data  menuju  mode  perintah  dipisahkan 

oleh  tiga  tanda  plus  dan  jeda  selama  satu  detik.  Jeda  pada  akhir  urutan escape 

diperlukan untuk mengurangi masalah yang disebabkan oleh in-band signaling. 

Dalam  perkembangannya  AT  Command  banyak  diterapkan  pada  mobile 

handset  (telepon  seluler).  Instruksi  dasar  AT  Command  digunakan  hampir oleh 

semua  merk  telepon  seluler.  Namun  demikian,  ada  beberapa  instruksi  yang 

ditambahkan sendiri pada handset tersebut oleh vendor pembuatnya. 
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2.3.5 SIM808 SHEILD V1.0 

Merupakan modul intregasi canggih yang dapat digunakan utuk komunikasi 

secara jaringan seluler (SMS, Voice Call, dan Internet), selain itu juga terdapat 

sensor lokasi A-GPS ( indoor/outdoor ) yang bisa bekomunikasi dengan satelit di 

dalam gedung ataupun di area terbuka (SIM808_Hardware Design, 2014). 

Dirancang untuk pasar global, SIM808 terintegrasi dengan mesin GSM / 

GPRS berkinerja tinggi, mesin GPS dan mesin BT. Mesin GSM / GPRS adalah 

modul GSM / GPRS quad-band yang bekerja pada frekuensi GSM 850MHz, EGSM 

900MHz, DCS 1800MHz dan PCS 1900MHz. SIM808 menampilkan kelas multi-

slot GPRS 12 / kelas 10 (opsional) dan mendukung skema pengkodean GPRS CS-

1, CS-2, CS-3 dan CS-4. Solusi GPS menawarkan fleksibilitas akuisisi dan 

penelusuran terbaik di kelasnya, Time-To-First-Fix (TTFF) dan akurasi. 

Dengan konfigurasi kecil 24 * 24 * 2.6mm, SIM808 dapat memenuhi hampir 

semua kebutuhan ruang pada aplikasi pengguna, seperti M2M, ponsel pintar, PDA, 

pelacak dan perangkat mobile lainnya. Adapun bentuk dari SIM808 Sheild dapat 

dilihat pada Gambar 2.6. 

 

Gambar 2.6 SIM808 SHEILD V1.0 

 

2.3.6 Schematic SIM808 SHEILD V1.0 

 Adapun gambar  schematic  dari rangkaian SIM808 SHEILD V1.0, dapat 

dilihat pada Gambar 2.7 dibawah ini : 
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Gambar 2.7 SIM808 SHEILD V1.0 

 

1. Tiga antarmuka input daya: Antarmuka DC044 dan V_IN dan baterai lithium 

Antarmuka. Perhatikan bahwa: Kisaran DC044 dan input tegangan pin V_IN 

adalah 5 26V, saat menggunakan 5V sebagai daya, pastikan catu daya bisa 

memberikan arus 2A. Rentang tegangan Lithium Daya input baterai 3.5 - 

4.2V. 

2. Switch: Digunakan untuk membuka / menutup catu daya input untuk modul. 

Saat masuk. Gunakan, tolong konfirmasikan beralih ke keadaan OPEN (di 

dekat papan di dalamnya). 

3. Antarmuka antena SMA: Ada antarmuka antena GSM, antena GPS 

antarmuka onboard dan antarmuka antena BT. 

4. Tombol Start: Saat papan dinyalakan, LED (PWR) akan menyala. Setelah 

tekan lama (sekitar 2 detik) pada tombol ini, tiga LED lainnya akan menyala. 

Dan salah satu dari mereka mulai berkedip, ini menunjukkan bahwa SIM808 

mulai bekerja sekarang. Bila catu daya, antena GSM dan GPS dan kartu SIM 

terhubung modul dengan benar, LED akan berkedip perlahan (3Second de 

1second light), yang menunjukkan bahwa modul terdaftar ke jaringan, dan 

anda dapat membuat Memanggil atau melakukan sesuatu yang lain. 

5. Antarmuka serial TTL: Pin VMCU digunakan untuk kontrol tingkat tinggi 

TTL UART, sehingga untuk mewujudkan untuk mencocokkan antara 1.25V 

/ 3.3V / 5VSistem. Misalnya, jika anda ingin menggunakan 51 MCU untuk 

mengendalikan board ini, pin VMCU harus terhubung DC5V. Dan jika 

menggunakan MCU STM32, pin VMCU seharusnya menghubungkan DC 

3.3V Pin dari RXD adalah RXD dari SIM808 dan pin dari TXD adalah TXD 
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dari SIM808 Pin V_IN dapat menghubungkan power, fungsi pin ini memiliki 

Fungsi yang sama dari DC044 

6. Antarmuka USB: Antarmuka ini hanya digunakan untuk mengupdate 

firmware SIM808 modul. 

 

2.4 Global Positioning System (GPS) 

 GPS (Global Positioning  System)  adalah sistem navigasi yang berbasiskan 

satelit  yang saling berhubungan  yang berada di  orbitnya.  Satelit-satelit itu milik 

Departemen  Pertahanan  (Departemen of Defense)  Amerika Serikat yang pertama 

kali  diperkenalkan  mulai  tahun  1978  dan  pada  tahun  1994  sudah  memakai 24 

satelit. Untuk dapat mengetahui posisi seseorang maka diperlukan alat yang diberi 

nama  GPS  reciever. Adapun bentuk antena GPS receiver dapat dilihat pada 

Gambar 2.8, yaitu berfungsi  untuk  menerima  sinyal  yang  dikirim  dari satelit  

GPS.  Posisi  diubah  menjadi  titik  yang  dikenal  dengan  nama  Way-point 

nantinya akan berupa titik-titik  koordinat lintang dan bujur dari posisi seseorang 

atau suatu lokasi kemudian di layar pada peta elektronik. 

 

Gambar 2.8 Antena GPS 

 GPS  adalah  satu-satunya  sistem  satelit  navigasi  global  untuk  penentuan 

lokasi, kecepatan, arah, dan waktu yang telah beroprasi secara penuh didunia saat 

ini. GPS menggunakan  konstelasi  27  buah  satelit  yang  mengorbit  bumi,  dimana  

sebuah GPS  receiver  menerima  informasi  dari  tiga  atau  lebih  satelit  tersebut  

seperti terlihat dalam Gambar 2.9. Untuk menentukan  posisi GPS receiver harus 

berada  dalam  line-of  sight  (LoS)  terhadap  ketiga  satelit  tersebut  untuk 

menentukan  posisi,  sehingga  GPS  hanya  ideal  untuk  diguakan  dalam  outdoor 

positioning. 
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Gambar 2.9 Trilaterasi dalam Global Positioning System 

(Sumber : Ary Mazharuddin S, S.Kom., M.Kom.Sc.,Surabaya, Januari:2011) 

 

 Aplikasi  yang  berada  disisi  target  (client)  setelah  mendapatkan  request 

dari  pelacak  (server)  maka  client  akan  meminta  koordinat  posisinya  pada  GPS 

(Global Positioning System), yang kemudian akan dikirimkan ke pelacak (server). 

 Sejak  tahun  1980,  layanan  GPS  yang  dulunya  hanya  untuk  keperluan 

militer  mulai  terbuka  untuk  publik.  Meskipun  satelit-satelit  tersebut  berharga 

ratusan  juta  dolar,  namun  setiap  orang  dapat  menggunakannya  dengan  gratis. 

Satelit-satelit  ini  mengorbit  pada  ketinggian  sekitar  12.000  mil  dari  permukaan 

bumi. Posisi ini sangat ideal karena satelit dapat menjangkau  area  coverage  yang 

lebih  luas.  Satelit-satelit  ini  akan  selalu  berada  posisi  yang  bisa  menjangkau 

semua  area  di  atas  permukaan  bumi  sehingga  dapat  meminimalkan  terjadinya 

blank spot. 

 Setiap  satelit  mampu  mengelilingi  bumi  hanya  dalam  waktu  12  jam. 

Sangat cepat, sehingga mereka selalu bisa menjangkau dimana pun posisi anda di 

atas permukaan bumi. GPS reciever sendiri berisi beberapa integrated circuit (IC) 

sehingga  murah  dan  teknologinya  mudah  untuk  di  gunakan  oleh  semua  orang. 

GPS  dapat  digunakan  untuk  berbagai  kepentingan,  misalnya  mobil,  kapal, 

pesawat terbang, pertanian dan di  integrasikan dengan komputer maupun laptop 

(Sunyoto, 2013). 

 

2.4.1 Cara kerja Global Positioning System (GPS) 

 Setiap  daerah  di  atas  permukaan  bumi  ini  minimal  terjangkau oleh  3-4 

satelit. Pada prakteknya,  setiap  GPS  terbaru  bisa  menerima  sampai  dengan  12 
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chanel  satelit  sekaligus. Adapun cara satelit menentukan posisi dapat dilihat pada 

Gambar 2.10.  Kondisi  langit  yang  cerah  dan  bebas  dari  halangan membuat  

GPS  dapat  dengan  mudah  menangkap  sinyal  yang  dikirimkan  oleh satelit.  

Semakin  banyak  satelit  yang diterima  oleh  GPS,  maka  akurasi  yang diberikan 

juga akan semakin tinggi. 

Cara kerja GPS secara sederhana ada 5 langkah, yaitu : 

1. Memakai perhitungan “triangulation” dari satelit. 

2. Untuk perhitungan “triangulation”, GPS mengukur jarak menggunakan  

travel time sinyal radio. 

3. Untuk  mengukur  travel  time,  GPS  memerlukan  memerlukan  akurasi  

waktu yang tinggi. 

4. Untuk  perhitungan  jarak,  kita  harus  tahu  dengan  pasti  posisi  satelit  

dan ketingian pada orbitnya. 

5. Terakhir harus menggoreksi delay  sinyal waktu perjalanan di atmosfer 

sampai diterima reciever. 

 

 

Gambar 2.10 Cara satelit menentukan posisi 

(Sumber : Jurnal Andi Sunyoto, STMIK AMIKOM Jogjakarta, 2013:1) 

 

 Satelit GPS berputar mengelilingi bumi selama 12 jam di dalam orbit yang 

akurat  dia dan mengirimkan sinyal informasi ke bumi. GPS  reciever  mengambil 

informasi itu dan  dengan menggunakan perhitungan “triangulation” menghitung 

lokasi  user  dengan  tepat.  GPS  reciever  membandingkan  waktu  sinyal  di  kirim 
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dengan  waktu  sinyal  tersebut  di  terima.  Dari  informasi  itu  didapat  diketahui 

berapa  jarak  satelit.  Dengan  perhitungan  jarak  GPS  reciever  dapat  melakukan 

perhitungan dan menentukan posisi user dan menampilkan dalam peta elektronik. 

Sebuah  GPS  reciever  harus  mengunci  sinyal  minimal  tiga  satelit  untuk 

memenghitung posisi 2D (latitude  dan  longitude)  dan track  pergerakan. Jika GPS 

receiver  dapat menerima empat atau lebih satelit, maka dapat  menghitung posisi 

3D  (latitude,  longitude  dan  altitude).  Jika  sudah  dapat  menentukan  posisi  user, 

selanjutnya  GPS  dapat  menghitung  informasi  lain, seperti  kecepatan,  arah yang 

dituju, jalur, tujuan perjalanan, jarak tujuan, matahari terbit dan matahari terbenam 

dan masih banyak lagi. 

 

2.5 Relay  

 Relay adalah komponen elektronika berupa saklar elektronik yang digerakkan 

oleh arus listrik. Secara prinsip relay merupakan tuas saklar dengan lilitan kawat 

pada batang besi (solenoid) di dekatnya. Ketika solenoid dialiri arus listrik, maka 

tuas akan tertarik karena adanya gaya magnet yang terjadi pada solenoid sehingga 

kontak saklar akan menutup. 

 Pada saat arus dihentikan, gaya magnet akan hilang, tuas akan kembali ke 

posisi semula dan kontak saklar kembali terbuka. Relay biasanya digunakan untuk 

menggerakkan arus/tegangan yang besar (misalnya peralatan listrik 4 ampere AC 

220 V) dengan memakai arus/tegangan yang kecil (misalnya 0.1 ampere 12 Volt 

DC). Relay yang paling sederhana  ialah relay elektro mekanis  yang memberikan 

pergerakan mekanis saat mendapatkan energi listrik. 

Secara sederhana relay elektro mekanis ini didefinisikan sebagai berikut : 

1. Alat  yang  menggunakan  gaya  elektromagnetik  untuk  menutup atau 

membuka kontak saklar. 

2. Saklar yang digerakkan (secara mekanis) oleh daya/energi listrik. 

 Dalam  pemakaian  biasanya relay yang  digerakkan  dengan  arus  DC 

dilengkapi  dengan  sebuah  dioda  yang di paralel  dengan  lilitannya  dan  dipasang 

terbalik yaitu anoda pada tegangan (-) dan katoda pada tegangan (+). Ini bertujuan 

untuk mengantisipasi sentakan listrik yang terjadi pada saat relay berganti posisi 

dari on ke off agar tidak merusak komponen di sekitarnya. 
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 Penggunaan relay perlu memperhatikan tegangan pengontrolnya serta 

kekuatan relay men-switc harus/tegangan. Biasanya ukurannya tertera pada body 

relay.  Misalnya  relay 12VDC/4 A 220V, artinya tegangan yang diperlukan sebagai  

pengontrolnya adalah 12Volt DC dan mampu men-switch arus listrik maksimal  

sebesar 4 ampere pada tegangan 220 Volt. Sebaiknya relay difungsikan 80% saja 

dari kemampuan maksimalnya agar aman, lebih rendah lagi lebih aman. Relay jenis 

lain ada yang namanya reedswitch atau relay lidi. Relay jenis  ini  berupa  batang  

kontak  terbuat  dari  besi  pada  tabung kaca  kecil  yang dililitkan kawat.  Pada  

saat lilitan kawat dialiri arus, kontak besi tersebut akan menjadi magnet dan saling 

menempel sehingga  menjadi  saklar yang on. Ketika arus pada lilitan dihentikan  

medan  magnet  hilang  dan  kontak  kembali  terbuka (off). 

 

Gambar 2.11 Relay 

( Sumber : http://meriwardana.blogspot.com/2011/11/prinsip-kerja-relay.html ) 

 

 Jenis relay berdasarkan jumlah Pole dan Throw. Pada relay juga terdapat pole 

dan throw. Pole artinya yaitu banyaknya kontak yang dimiliki oleh relay, sedangkan 

throw artinya banyaknya kondisi yang dimiliki oleh kontak point. 

Jenis relay berdasarkan jumlah pole dan throw nya dibagi menjadi empat yaitu : 

1. Relay tipe Single Pole Single Throw (SPST) 

Relay tipe Single Pole Single Throw (SPST) ini memiliki empat kaki terminal, 

dua kaki terminal sebagai kontak point (saklar) dan dua terminal lainnya untuk 

kumparan elektromagnet. Dua terminal yang digunakan sebagai kontak point satu 

sebagai pole dan satu lagi sebagai throw.  

2. Relay tipe Single Pole Double Throw (SPDT) 

Relay tipe Single Pole Double Throw (SPDT) ini memiliki lima kaki terminal, 

tiga kaki terminal digunakan sebagai kontak point (saklar) dan dua kaki terminal 

lainnya digunakan sebagai kumparan elektromagnet. Tiga terminal yang digunakan 

sebagai kontak point satu sebagai pole dan dua sebagai throw. 
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3. Relay tipe Double Pole Single Throw (DPST) 

Relay tipe Double Pole Single Throw (DPST) ini memiliki memiliki enam kaki 

terminal, emapat kaki sebagai terminal kontak point (saklar) dan dua kaki terminal 

lainnya digunakan sebagai kumparan elektromagnet. Empat terminal yang 

digunakan sebagai kontak point yang terdiri dari dua pasang saklar single pole 

double throw. 

4. Relay tipe Double Pole Double Throw (DPDT) 

Relay tipe Double Pole Double Throw (DPDT) ini memiliki delapan buah 

terminal,  enam terminal digunakan sebagai kontak point (saklar) dan dua terminal 

digunakan sebagai kumparan elektromagnet. Enam terminal yang digunakan 

sebagai kontak point yang terdiri dari dua pasang saklar single pole double throw. 

 

Untuk lebih jelas mengenai penggolongan relay berdasarkan jumlah pole dan 

throw dapat dilihat pada gambar dibawah ini : 

 

Gambar 2.12 Jenis Relay 

Pada penelitian ini menggunakan Relay jenis Single Pole Double Throw 

(SPDT), dimana prinsip kerja dari relay ini yaitu pada C1 dan C2 terdapat kumparan 

sebagai driver. Ketika C1 dan C2 belum dilewati arus, maka terminal Com dan No 

akan tersambung, dan ketika C1 dan C2 dilewati arus maka plat Com akan 

berpindah sehingga terminal Com dan No akan tersambung. 
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2.6 Aki (Accu) 

Aki  atau accu  adalah suatu proses kimia listrik, dimana pada saat pengisian, 

cas,  charge  energi listrik diubah menjadi kimia dan saat pengeluaran (discharge) 

energi kimia diubah menjadi energi listrik. 

 Aki  terdiri  dari  sel-sel  dimana  tiap  sel  memiliki  tegangan  sebesar  2V, 

artinya  aki  mobil  dan  aki  motor  yang  memiliki  tegangan  12V  terdiri  dari  6 

sel yang dipasang secara seri (12V = 6 x 2V) sedangkan aki yang memiliki tegangan  

6V memiliki 3 sel yang dipasang secara seri (6V = 3 x 2V). 

 

Gambar 2.13 Simulasi dalam Aki dan contoh Aki 

(http://www.wartasaranamedia.com/2014/06/bagian-kompone-utama-akikering-

dan-aki-basah-197.html) 

 Antara satu sel dengan sel lainnya dipisahkan oleh dinding penyekat yang 

terdapat dalam  bak  aki,  artinya  tiap  ruang  pada  sel  tidak  berhubungan  karena  

itu cairan elektrolit  pada  tiap  sel  juga  tidak  berhubungan  (dinding  pemisah  

antar sel  tidak boleh ada yang bocor atau merembes). 

 Sebuah  aki  kering  12V  dan  18Ah  mencantumkan  nilai  spesifikasi  sebagai 

berikut : 

a. 20hr x 0,9A = 18A 

b. 5hr x 3,06A = 15,3A 

c. 1hr x 10.8A = 10,8A 

d. 1/2hr x 18A = 9A 

 Jika dilihat dari spesifikasi maka aki ini memiliki kapasitas efektif sebesar 

18Ah namun suplai dari aki sebenarnya hanya bisa dilakukan selama : 

a. 20  jam  jika  kuat  arus  yang  dipakai  hanya  sebesar  0,9A  untuk  tiap  

jam artinya hanya  memakai daya sebesar 10,8Watt/jam (12V x 0,9A). 

Kapasitas = 18Ah (0,9A x 20hour). 

b. 5 jam jika kuat arus yang dipakai 3,06A atau berdaya 36,72Watt/jam (12V 

x 3,06A). Kapasitas = 15,3Ah (3,06A x 5hour). 

http://www.wartasaranamedia.com/2014/06/bagian-kompone-utama-akikering-dan-aki-basah-197.html
http://www.wartasaranamedia.com/2014/06/bagian-kompone-utama-akikering-dan-aki-basah-197.html
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c. 1 jam jika kuat arus yang dipakai 10,8A atau berdaya 129,6Watt/jam (12V 

x 10,8A). Kapasitas = 10,8Ah (10,8A x 1hour). 

d. 1/2 jam jika kuat arus yang dipakai sama dengan kapasitas efektifnya yang 

18 Ah atau  berdaya 216 Watt/jam (12V  x 18A). Kapasitas = 9 Ah (18A x 

0,5hour). 

 

2.7 Konversi Bilangan Hexadesimal ke Biner 

 Bilangan heksadesimal atau bilangan basis 16 adalah sebuah sistem bilangan 

yang menggunakan 16  buah simbol. Simbol yang digunakan dari sistem ini adalah 

angka 0 sampai 9, kemudian dilanjut dengan menggunakan huruf A sampai F. 

Selengkapnya simbol yang digunakan dalam sistem bilangan Heksadesimal adalah 

( 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F). Dimana A = 10, B = 11, C= 12, D = 

13 , E = 14 dan F = 15. 

 

Tabel 2.3 Bilangan Hexadesimal dan Biner 

Hexadesimal Biner 

0 0000 

1 0001 

2 0010 

3 0011 

4 0100 

5 0101 

6 0110 

7 0111 

8 1000 

9 1001 

A 1010 

B 1011 

C 1100 

D 1101 

E 1110 

F 1111 
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Cara konversi bilangan Hexadesimal ke Biner yaitu dengan cara menterjemahkan 

angka hexa kedalam biner melaui tabel di atas. 

contoh: 

ADE (16) =... (2) 

 A        D      E 

1010 1101 1110 

jadi, ADE (16) = 101011011110 (2) 

 

2.8 Google Maps 

 Google Maps  adalah  peta  online  atau  membuka  peta  secara  online,  dapat 

dilakukan secara mudah melalui layanan gratis dari Google. Bahkan layanan ini 

menyediakan  API  (Application  Programming  Interface)  yang  memungkinkan 

developer lain untuk memanfaatkan aplikasi ini di aplikasi buatannya. Tampilan 

Google Maps pun dapat dipilih, berdasarkan foto asli atau peta gambar rute saja. 

 Google Maps adalah layanan gratis yang diberikan oleh Google dan sangat 

popular.  Google Maps  adalah  suatu  peta  dunia  yang  dapat  kita  gunakan  untuk 

melihat suatu daerah seperti pada Gambar 2.13. Dengan kata lain, Google Maps 

merupakan suatu peta yang dapat dilihat dengan menggunakan  suatu  browser. Kita 

dapat menambahkan fitur Google Maps dalam web yang telah kita buat atau pada 

blog kita yang berbayar maupun gratis sekalipun dengan Google Maps API. Google 

Maps API adalah suatu library yang berbentuk Java Script. 

 Cara  membuat  Google Maps  untuk  ditampilkan  pada  suatu  web  atau  

blog sangat  mudah  hanya  dengan  membutuhkan  pengetahuan  mengenai  HTML 

serta Java Script, serta  koneksi Internet yang sangat stabil. Dengan menggunakan 

Google Maps  API,  kita  dapat  menghemat  waktu  dan  biaya  untuk  membangun 

aplikasi peta digital yang handal, sehingga kita dapat fokus hanya pada data-data 

yang akan ditampilkan. Dengan kata lain, kita hanya membuat suatu data sedangkan  

peta yang akan ditampilkan adalah  milik Google sehingga kita tidak dipusingkan 

dengan mambuat peta suatu lokasi, bahkan dunia.   
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Gambar 2.14 Tampilan Google Maps 

 

 Pada Google Maps API terdapat 4 jenis pilihan model peta yang disediakan 

oleh Google, diantaranya adalah: 

1. ROADMAP, untuk menampilkan peta biasa 2 dimensi. 

2. SATELLITE, untuk menampilkan foto satelit. 

3. TERRAIN,  untuk  menunjukkan  relief  fisik   permukaan  bumi  dan 

menunjukkan seberapa tingginya suatu lokasi, contohnya akan 

menunjukkan gunung dan sungai. 

4. HYBRID, akan menunjukkan foto satelit yang diatasnya tergambar pula apa 

yang tampil pada ROADMAP (jalan dan nama kota). 

 

2.9 MySQL 

MySQL  adalah aplikasi  SQL  database server  yang multi user. Oleh karena 

database server  untuk menyimpan data  lokasi  yang  dikirim oleh masing-masing 

telepon seluler.  

 MySQL  adalah  aplikasi  database  yang  mudah  digunakan  karena  telah 

banyak  digunakan  di  berbagai  aplikasi  dan  websites.  Pada  Web  Hosting juga 

sudah banyak yang menyediakan database ini. 

 Dalam  MYSQL  ada  beberapa  operasi  dasar  yang  lebih  dikenal  dengan 

operasi CRUD yaitu: 

1. Create  adalah  operasi  penambahan  data  baru  kedalam  table. 

2. Read  adalah  operasi  untuk  menampilkan  semua  atau  sebagian  data 

yang berada di dalam database. 
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3. Update  adalah  operasi  untuk  mengubah  data  yang  ada  di  dalam 

database. 

4. Delete  adalah  operasi  untuk  menghapus  data  yang  ada  di  dalam  table. 

 

2.10      PHP 

  PHP kepanjangan dari PHP adalah "Hypertext  Preprocessor" (ini 

merupakan singkatan rekursif). PHP adalah bahasa scripting web HTML 

embedded. Ini berarti kode PHP dapat disisipkan ke dalam HTML halaman Web. 

Ketika sebuah halaman PHP diakses, kode  PHP  dibaca  atau diurai oleh server. 

Output dari fungsi PHP pada halaman biasanya dikembalikan sebagai kode HTML, 

yang dapat dibaca oleh browser. Karena kode PHP diubah menjadi  HTML sebelum 

halaman dibuka, pengguna  tidak  dapat  melihat  kode PHP  pada  halaman.  Ini  

membuat  halaman  PHP  cukup  aman  untuk mengakses database dan informasi 

aman lainnya. 

 Banyak sintaks PHP yang hasil adaptasi dari bahasa lain seperti bahasa C, Java 

dan Perl. Namun, PHP memiliki sejumlah fitur unik dan fungsi tertentu juga. 

Tujuan dari bahasa pemrograman PHP  adalah untuk memungkinkan pengembang 

web  untuk  menulis  halaman  yang  dihasilkan  secara  dinamis  dengan  cepat  dan 

mudah.  

 


