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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Mikrokontroler 

Mikrokontroler yaitu alat elektronika digital yang berupa masukan dan 

keluaran, dimana program yang bisa ditulis dan dihapus dengan cara khusus. Cara 

kerja mikrokontroler adalah membaca dan menulis data. Mikrokontroler biasanya 

digunakan pada alat yang dikendalikan secara automatis, seperti sistem kontrol 

mesin, remote control, dan mesin kantor. Kehadiran mikrokontroler membuat 

kontrol elektrik untuk berbagai proses menjadi lebih praktis. Dengan menggunakan 

mikrokontroler ini maka: 

1. Sistem elektronik menjadi lebih ringkas.

2. Rancang sistem elektronik dapat dilakukan lebih cepat karena sebagian

besar sistem selalu diperbarui.

3. Gangguan yang terjadi lebih mudah ditelusuri karena sistemnya yang

compact.

Agar sebuah mikrokontroler bisa berkerja, maka mikrokontroler tersebut 

memerlukan dua perangkat, yaitu perangkat keras dan perangkat lunak. Sistem 

minimum mikrokontroler yaitu sebuah rangkaian mikrokontroler yang sudah dapat 

digunakan untuk menjalankan sebuah aplikasi. Sebuah IC mikrokontroler tidak 

akan berarti jika berdiri sendiri. Pada dasarnya sebuah sistem minimum 

mikrokontroler AVR memiliki prinsip dasar yang sama dan terdiri dari 4 bagian, 

yaitu: 

1. Prosesor.

2. Reset.

3. Clock.

4. Catu daya.

2.1.1 Raspberry Pi 

Raspberry Pi atau Raspi adalah komputer kecil seukuran sebuah kartu kredit, 

Raspberry Pi memiliki prosesor, RAM dan port hardware yang khas yang bisa 
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ditemukan pada banyak komputer. Ini berarti dapat melakukan banyak hal seperti 

pada sebuah komputer desktop dan dapat melakukan seperti mengedit dokumen, 

memutar video HD, bermain game, koding dan banyak lagi. Sangat jelas sekali, 

Raspi tidak akan memiliki kekuatan seperti desktop PC. 

Pin yang terdapat pada raspberry pin dapat dikontrol (diprogram) melalui 

perangkat lunak baik dikonfigurasi sebagai pin input maupun pin output. Konektor 

GPIO memiliki fitur-fitur sebagai berikut : 

• Pin untuk antarmuka 12C yang memungkinkan untuk menghubungkan 

modul hardware dengan hanya dua pin kontrol. 

• SPI antarmuka, memiliki konsep mirip dengan I2C tetapi dengan standar 

yang berbeda. 

• Serial Rx dan Tx, pin untuk berkomunikasi dengan perangkat lain. 

• Pin Pulse Width Modulation (PWM) untuk kontrol daya. 

 

Ada 4 model yang berbeda dari Pi hingga saat ini ; 

 

1. Raspberry pi A+ 

Raspberry Pi A+ adalah cersi dari raspberry pi yang rendah dan harga. versi 

ini hanya memiliki satu port USB, konsumsi daya yang rendah, tidak ada port 

Ethernet dan hanya 256mb ram. Versi dari Pi lebih cocok untuk proyek-proyek 

yang tidak memerlukan sejumlah besar power untuk pemrosesan, anda dapat 

menggunakannya untuk project-project seperti robotika, pesawat remote control / 

mobil dan project sistem embedded. 

 

2. Raspberry pi B dan B+ 

Raspberry Pi B+ dan B adalah versi sebelumnya dari raspi yang kini telah 

digantikan oleh Raspberry Pi 2. Versi B + memiliki satu CPU core, 4 port USB, 

slot kartu micro SD dan konsumsi daya yang rendah. Hal ini meningkatkan pada 

model sebelumnya B yang hanya memiliki 2 port USB, konsumsi daya yang lebih 

tinggi, ukuran SD Card Slot dan beberapa hal lainnya. 
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3. Raspberry pi 2 

Raspberry pi 2 dan versi B+ adalah versi paling populer yang dapat anda 

temukan karena kekuatan pemrosesan dan jumlah port yang bisa anda dapatkan. 

Raspberry Pi 2 adalah penggantian B + dan memiliki fitur 900 MHz quad core CPU 

dan 1 GB ram. Sisa dari spesifikasi tetap sama seperti apa yang akan Anda temukan 

di model sebelumnya yaitu Raspberry Pi B+. 

 

4. Raspberry pi 3 

Raspberry pi 3 adalah versi terbaru dari raspberry pi. Model terbaru ini 

dilengkapi dengan wi-fi 802.11n dan Bluetooth versi 4.1 sehingga pengguna tidak 

perlu lagi menambahkan modul atau menggunakan slot RJ45. Raspberry 3 

dilengkapi dengan 4 slot USB, sebuah slot RJ45 dan dukungan GPIO 40 pin. Dari 

sisi RAM tidak mengalami perubahan karena masih menggunakan RAM 1GB akan 

tetapi, raspberry pi 3 diklaim lebih cepat. Itu dikarenakan menggunakan prosesor 

ARM Cortex-A53 dari Broadcom dengan spesifikasi 64 bit quadcore. (Malik 

Abdillah Ibnul Hakim, Yeffry Handono Putra, 2014) 

 

Gambar 2.1 Raspberry Pi 3 
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Gambar 2.2 Pin Raspberry Pi 3 

Penggunaan raspberry pi 3 dalam penelitian ini dikarenakan model ini 

didesain untuk digunakan pada level yang lebih tinggi. Maksudnya yaitu dengan 

perangkat keras yang telah terintegrasi yang bisa digunakan untuk mengatur 

peralatan seperti ethernet, internet, video, jumlah RAM dan penyimpanan yang 

besar, membuat server dan membuat database. 

 

2.1.2 Arduino Nano  

Arduino Nano adalah sebuah board yang mempunyi ukuran kecil yang 

rancang berdasarkan Atmega328 atau Atmega168. Dengan ukuran yang kecil 

board ini sangat praktis digunakan sehingga membuatnya menjadi mikrokontroller 

paling populer. Kekurangan pada board ini yaitu tidak memiliki port untuk DC 

power, dan bekerja hanya dengan kabel Mini-B USB. Board Arduino nano didesain 

dan diproduksi oleh Gravitech (Arduino, 2016). Berikut gambar 2.6 menunjukkan 

bentuk fisik ArduinoNano. (Angger Dimas Bayu Sadewo, dkk, 2017) 
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Gambar 2.3 Arduino Nano 

 

Berikut spesifikasi dari Arduino Nano :  

• Mikrokontroler  : Atmega328 

• Tegangan operasi  : 5 V 

• Tegangan input  : 7-12 V 

• Batas tegangan input  : 6-20 V 

• Pin I/O Digital   : 14 (dimana 6 dipakai untuk output PWM) 

• Pin input analog  : 8 

• Arus DC per pin I/O  : 40 mA 

• Flash memori   : 32 kB  

• SRAM    : 2 kB 

• EEPROM   : 1 kB 

• Kecepatan clock  : 16 MHz 

• Dimensi   : 18 x 45 mm 

• Berat    : 7 gram 

Arduino Nano memiliki beberapa pin yang memiliki fungsinya masing-masing. 

Berikut pada gambar 2.6 ditunjukkan tata letak pin pada Arduino Nano. 
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Gambar 2.4 Pin Arduino Nano 

 

2.2 Motor Servo 

Motor servo yaitu motor dengan bekerja sistem feedback tertutup dan posisi 

motor diinformasikan kembali ke rangkaian kontrol yang terdapat pada motor 

servo. Motor servo bekerja secara close loop, jika putaran pada motor belum sampai 

pada posisi yang diinginkan maka rangkaian kendali akan terus mengkoreksi 

posisinya hingga mencapai posisi yang telah diperintahkan. Sudut dari motor servo 

diatur berdasarkan lebar pulsa yang dikirim mealui sinyal dari kabel motor.(Luthfan 

Agil Yudhistira, 2016) 

 

2.2.1 Jenis Jenis Motor Servo  

• Motor Servo Standar 180°  

Motor servo jenis ini hanya mampu bergerak dua arah (CW dan CCW) 

dengan defleksi masing-masing sudut mencapai 90° sehingga total defleksi 

sudut dari kanan – tengah – kiri adalah 180°.  

• Motor Servo Continuous  

Motor servo jenis ini mampu bergerak dua arah (CW dan CCW) tanpa 

batasan defleksi sudut putar (dapat berputar secara kontinyu). 
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Gambar 2.5 Motor Servo 

 

2.3 Android 

Android adalah operation system yang dikhususkan untuk perangkat selular 

yang berbasis Linux. Seperti halnya produk-produk operating system seperti 

Windows (XP, Vista, 7, 8, dan lain lain). Perbedaanya berada pada sistem android 

yang berjalan untuk perangkat berbasis telepon selular. Jika membandingkan 

Android dengan operating system pada perangkat mobile lain, Android sedikit 

diunggulkan yaitu karena ia telah didukung dengan API ( Application Programing 

Interface ). 

Berikut ini terdapat beberapa kelebihan  yang dimiliki Android, sehingga 

penggunaannya akan terus dan semakin berkembang:  

 1. Open Android bersifat open sources , setiap orang dapat mengaksesnya, 

 memiliki komunitas pengembang yang besar sehingga dapat menghasilkan 

 aplikasi yang inovatif. 

2. Aplikasi bersifat Equal Android tidak membedakan antara aplikasi inti 

dengan aplikasi – aplikasi tambahan. Ini memberi keuntungan, bahwa setiap 

aplikasi memiliki akses yang sama terhadap kemampuan dari sebuah mobile 

phone.  

3. Inovatif Aplikasi Android tidak membatasi pengembangan aplikasi baru. 

Dengan android, kita dapat menciptakan aplikasi baru yang inovatif. 

Kemudahan dalam membangun aplikasi. Android memberikan akses untuk 

seluruh library dan tools yang dapat digunakan untuk mengembangkan 

aplikasi tersebut. ( Adini Liska, dkk, 2016 ) 
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Untuk membuat sebuah aplikasi android maka di butuhkan sebuah tools. 

Berikut beberapa jenis tools yang tersedia : 

 

1. Netbeans 

Netbeans merupakan sebuah proyek kode terbuka yang sukses dengan 

pengguna yang sangat luas. Netbeans IDE adalah sebuah lingkungan 

pengembangan untuk pemrogram menulis, mengompilasi, mencari kesalahan dan 

menyebarkan program. Netbeans IDE ditulis dalam java namun dapat mendukung 

bahasa pemrogrman lain. Terdapat banyak modul untuk memperluas netbeans IDE. 

 

2. Eclipse 

Eclipse adalah sebuah Integrated Developmnet Environtmen (IDE) yang 

digunakan untuk membuat atau hanya untuk mengembangkan sebuah aplikasi, 

eclipse ini biasanya banyak digunakan oleh para developer pengembang aplikasi 

mobile seperti android karena tools ini mendukung banyak kemudahan dalam 

pengerjaan sebuah projek. Sama seperti halnya netbeans, Eclipse juga merupakan 

tools dengan lisensi kode terbuka (open source) sehingga sangat memungkinkan 

untuk dimiliki secara gratis. Selain itu eclipse ini juga memiliki beberapa 

keunggulan lainya yaitu kemampuanya untuk dapat dikembangkan oleh pengguna 

dengan komponen yang dinamakan plug-in sehingga tools ini sangat cocok untuk 

mengembangkan sebuah aplikasi untuk android. 

 

3. Android Studio 

Android studio adalah lingkungan pengembangan terpadu IDE untuk 

pengembangan aplikasi android, berdasarkan IntelliJ IDEA. Selain merupakan 

editor kode IntelliJ dan alat pengemban yang berdaya guna, android studio 

menawarkan fitur lebih banyak untuk meningkatkan produktivitas saat membuat 

aplikasi android. 

Untuk menjalankan ketiga tools di atas kita masih membutuhkan beberapa 

plug-in pendukung lainya yaitu : 

1. Java SE Development Kit (JDK). 

2. Android SDK. 
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3. Android Development Tool (ADT). 

4. Android Virtual Device (AVD). 

 

2.4 Webcam 

Webcam (kamera web) yaitu kamera yang gambarrnya dapat dilihat melalui 

www (World Wide Web), aplikasi panggilan video, ataupun program pengolah 

pesan cepat. Kamera ini juga dapat diartikan dengan kamera digital video yang 

terhubung ke komputer melalui port USB, port COM atau dengan jaringan 

Ethernet/Wi-Fi. (Julfikar Ali Andre, 2016) 

 

Gambar 2.6 Webcam Logitech C170 

Berikut spesifikasi webcam yang dipakai pada tugas akhir ini : 

• Panggilan video 640 x 480 pixel 

• Perekaman video hingga 1024 x 768 pixel 

• Teknologi Logitech Fluid Crystal™ 3 

• Foto: Hingga 5 megapixel (ditingkatkan dengan software) 

• Mikrofon terintegrasi dengan peredam gangguan suara 

• USB 2.0 (direkomendasikan) 

• Universal klip sesuai dengan laptop atau LCD monitor 

 

2.5 HOG (Histogram of Oriented Gradients) 

HOG digunakan untuk memutuskan hasil pendeteksian apakah pada sebuah 

gambar yang tercapture terdapat manusia atau bukan manusia. Proses deteksi 

manusia pada sistem ini dilakukan frame per frame sebagai hasil pencacahan file 

video. Dasar dari metode HOG adalah tampilan obyek dan bentuknya dapat 

dicirikan cukup baik oleh distribusi intensitasnya, hal ini diimplementasikan 
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dengan membagi jendela gambar ke kotak kecil “sel” terhadap pixel dari sel 

tersebut. Gabungan pada input histogram membentuk representasinya. Ini dapat 

dilakukan dengan mengumpulkan ukuran lokal terhadap kotak yang lebih besar 

“blok”. (Kusno Suryadi dan Supriyanto Sikumbang, 2015) 

 




