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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Arduino 

Mikrokontroler adalah sebuah sitem komputer dalam sebuah chip dan 

merupakan salah satu bagian dasar dari sistem komputer. Seperti umumnya 

komputer, mikrokontroler adalah alat yang mengerjakan instruksi- instruksi yang 

diberikan. Dengan kata lain, mikrokotroler adalah suatu alat elektronik digital 

yang mempunyai masukan dan kekularan serta kendali dengan program yang bisa 

ditulis dan dihapus dengan cara khusus. 

Salah satu jenis mikrokotroler yaitu arduino. Arduino adalah papan 

rangkaian elektronik open sourse yang di dalamnya terdapat komponen utama, 

yaitu sebuah chip mikrokontroler. 

2.1.1 Arduino Nano 

Arduino nano merupakan salah satu jenis arduino. Arduino nano yang 

ditunjukkan Gambar 2.1 adalah sebuah papan mikrokontroler, didukung dengan 

komunikasi USB yang merupakan penghubung dengan perangkat elektronik 

lainnya. 

Gambar 2.1 Arduino Nano 

(store.arduino.cc) 
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2.1.2 Arduino Mega 

Selain arduino nano ada salah satu jenis arduino yaitu arduino mega yang di 

tunjukkan Gambar  2.2. Arduino mega adalah sebuah papan mikrokontroler, tetapi 

memiliki dinensi yang lebih besar dan memiliki input dan output yang lebih 

banyak dibanding arduino nano.  

 

Gambar 2.2 Arduino Mega 

(store.arduino.cc) 

 

2.2 Aplikas i Program Arduino IDE 

Ketika kita membuka program Arduino Integrated Development 

Environment (IDE), akan terlihat serupa dengan tampilan Gambar 2.3. Jika kita 

menggunakan Windows atau Linux, akan terlihat perbedaan, tetapi pada 

dasarnya IDE akan sama, tidak perduli Opersai sistem apa yang digunakan. 

 

 

Gambar 2.3 Tampilan Program IDE 
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2.2.1 Arduino programming tool  

IDE merupakan perangkat pemrograman mikrokontroler jenis AVR 

yang tersedia secara bebas (open source) untuk membuat prototip elektronika 

yang dapat berinteraksi dengan keadaan sekitarnya. IDE dapat menerima  

input dari berbagai jenis sensor dan mengendalikan sensor, servo, dan aktuator 

lainnya. Berikut adalah tampilan menu utama ditunjukan dalam Gambar 2.4. 

 

 

Gambar 2.4 Tampilan Utama Aplikasi Arduino 

 

2.2.2 Toolbar 

Tombol-tombol toolbar yang ditunjukkan dalam Gambar 2.5 

memungkinkan untuk memverifikasi dan meng-upload program, membuat, 

membuka, dan menyimpan sketsa, juga membuka monitor serial. 

 

Gambar 2.5 Toolbar Pada Aplikasi Arduino IDE 

a. Verify 

Tombo l ini d igunakan untuk  meng-com pile program yang te lah  

dibuat. Compile berguna untuk mengetahui apakah program yang 

telah dibuat benar atau masih memilki kesalahan. Apabila ada kesalahan 

yang terjadi, bagian message akan menampilkan letak kesalahan tersebut. 
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b. Upload 

Tombol ini digunakan untuk mengirim coding yang sudah dikerjakan 

ke mikrokontroler. 

c. New 

Tombol ini digunakan program untuk membuat coding pada layar baru. 

d. Open 

Tombo l ini d igunakan untuk membuka coding yang sudah 

disimpan sebelumnya. 

e. Save 

Tombol ini digunakan untuk menyimpan coding yang sedang 

dikerjakan. . 

f. Serial Monitor 

Tombal ini digunakan untuk melihat aktifitas komunikasi serial dari 

mikrokontroler baik yang dikirim oleh user ke mikrokontroler maupun 

sebaliknya. 

 

2.2.3 Coding Area 

Bagian ini merupakan tempat penulisan coding dengan menggunakan 

bahasa pemrograman C. Coding di dalam Arduino memiliki bagian-bagian, 

yaitu : 

a. Void Setup 

Bagian ini merupakan inisialisasi yang diperlukan sebelum program 

utama dijalankan. Contoh coding ditunjukkan Gambar 2.6: 

 

 

Gambar 2.6 Linting Program setup 

b. Void Loop 

Bagian ini merupakan fungsi utama yang dijalankan terus menerus 

selama modul Arduino terhubung dengan power supply. Contoh coding 

ditunjukkan Gambar 2.7: 
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Gambar 2.7 Linting Program loop 

c. Apication Status 

Bagian aplcation status yang ditunjukkan dalam Gambar 2.8 memberikan 

informasi kepada pengguna mengenai tugas yang yang sedang 

dijalankan oleh aplikasi Arduino. 

 

Gambar 2.8 Tampilan Aplcation Status 

d. Message 

Bagian Message yang ditunjukkan dalam Gambar 2.9 memberikan informasi 

kepada pengguna mengenai besarnya ukuran file dari coding yang dibuat 

dan letak kesalahan yang terjadi pada coding. 

 

Gambar 2.9 Tampilan Message 

 

2.2.4 Serial Port 

Serial digunakan untuk memprogram mikrokontroler langsung dari 

aplikasi Arduino. Selain itu, komunikasi serial juga digunakan untuk 

mengir im dan menerima data antara mikrokontroler dan komputer melalui 

fasilitas serial monitor yang terdapat pada aplikasi Arduino. Seperti          

Gambar 2.10. 

 

Gambar 2.10 Tool Serial Ports 
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2.3 Proportional Integral Derivative (PID) 

Kontroler PID terdiri dari 3 komponen, yaitu komponen proposional, 

integral dan derivatif. Setiap komponen ini memiliki keunggulan tertentu, 

komponen proporsional memiliki keunggulan rise time yang cepat, komponen 

integral memiliki keunggulan untuk memperkecil error, sedangkan komponen 

derivatif memiliki keunggulan untuk memperkecil error atau meredam 

overshot/undershot seperti dijunjukkan Tabel 2.1. Masing-masing komponen 

saling melengkapi satu dengan yang lain. Sehingga kelemahan-kelemahan setiap 

komponen dapat ditutupi dengan komponen lain. 

 

Tabel 2.1 Pengaruh PID Pada rise time, Overshoot, Settling Time dan  

Stead-State Error 

Repon Loop 

Tertutup 
Rise Time Overshoot Settling Time 

Stead-State 

Error 

Proporsional Menurun Meningkat Perubahan Kecil Menurun 

Integral Menurun Meningkat Meningkat Hilang 

Derifatif Perubahan Kecil Menurun Menurun Perubahan Kecil 

 

2.4 Pulse Width Modulation (PWM) 

Pulse Width Modulation  (PWM) adalah salah satu teknik modulasi dengan 

mengubah lebar pulsa (duty cylce) dengan nilai amplitudo dan frekuensi yang 

tetap. Satu siklus pulsa merupakan kondisi high kemudian berada di zona transisi 

ke kondisi low. Lebar pulsa PWM berbanding lurus dengan amplitudo sinyal asli 

yang belum termodulasi. Duty cycle merupakan representasi dari kondisi logika 

high dalam suatu periode sinyal dan di nyatakan dalam bentuk (%) dengan range 

0% sampai 100%, sebagai contoh jika sinyal berada dalam kondisi high terus 

menerus artinya memiliki duty cycle sebesar 100%. Jika waktu sinyal keadaan 

high sama dengan keadaan low maka sinyal mempunyai duty cycle sebesar 50%.  

Penyebutan data PWM pada umumnya menggunakan perbandingan pulsa positif 

terhadap total pulsa seperti yang ditunjukkan Gambar 2.11. 
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Duty Cycle = 30% 

 

Duty Cycle = 50% 

 

Duty Cycle = 60% 

Gambar 2.11 Duty Cycle Saat 30%, 50% dan 60% 

(depokinstruments.com) 

 

2.5 Interfacing Arduino 

Pemrograman arduino memiliki komponen utama yaitu setup() dan loop() 

dimana instruksi ini dapat diimplementasikan seperti Gambar 2.12. 

 

Gambar 2.12 Listing Program Setup dan Loop 

Intruksi setup() digunakan untuk menandai, mengenali atau menginisiasi 

terminal I/O yang dipakai untuk indikator seperti tombol, LED, photodioda atau 

motor. Intruksi ini berfungsi untuk memberitahukan kepada arduino bahwa 
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terminal-terminal tersebut digunakan untuk program yang akan dijalankan. 

Sedangkan intruksi loop() merupakan kode instruksi yang akan mengendalikan 

terminal I/O berkaitan dengan instruksi apa yang akan dilakukan selanjutnya, 

berikutnya dan seterusnya.  

Pemrograman dalam arduino juga memiliki sub- instruksi atau lebih dikenal 

dengan subrutin, dimana akan lebih berguna saat program memerlukan beberapa 

fungsi yang akan dipanggil saat instruksi loop() dijalankan. Sementara itu dalam 

penggunaan subrutin ini harus ditentukan terlebih dahulu awal mulai program, 

yang biasa disebut dengan prototipe sebuah fungsi (function prototype). Contoh 

listing program ditunjukkan Gambar 2.13. 

 

Gambar 2.13 Listing Program Prototipe Fungsi 

 

Beberapa variabel terkadang diperlukan perancangan program untuk 

memberikan konstanta data berdasarkan tipe variabel yang terlibat dalam 

pengamatan antarmuka dengan menggunakan perangkat Arduino ini. Variabel 

digunakan pada saat merancang program yang akan dijalankan dan terdiri dari 

beberapa bagian, dimana variabel akan digunakan untuk melalukan data-data yang 

mungkin digunakan selama program dijalankan. Adapun beberapa tipe program 

ditunjukkan Tabel 2.2. 
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Tabel 2.2 Kategori Tipe Variabel 

Tipe Data Memori (byte) Rentang Nilai 

Char 1 -128 s/d 127 

unsigned char 1 0 s/d 255 

Int 2 -32768 s/d 32767 

unsigned int 2 0 s/d 65535 

Short int 1 -128 s/d 127 

Long 4 2147483648 s/d 2147483647 

unsigned long 4 0 s/d 4294967295 

Float 4 -3,4E+38 s/d 3,4E+38 

Double 8 -1,7E+308 s/d 1,7E+38 

 

Setelah mengetahui beberapa kelompok tipe variabel, yang perlu 

diperhatikan adalah bagaimana cara mendeklarasikan variabel-variabel yang kita 

perlukan dalam sebuah program. Untuk mendeklarasikan variabel tersebut maka 

diperlukan dasar pengetahuan tentang lingkup variabel yang akan digunakan atau 

dalam istilahnya adalah variabel global dan lingkup khusus yang akan spes ifik 

atau disebut sebagai variabel lokal. 

Variabel lokal hanya akan digunakan pada lingkup tertentu saja, misalnya 

pada saat program menggunakan instruksi for loop, maka variabel tersebut hanya 

akan berjalan dalam lingkup loop tersebut saja. Sementara variabel global akan 

digunakan untuk mendefinisikan sebuah variabel saat program pertama kali 

dijalankan. Sebuah contoh dalam penggunaan variabel dan deklarasinya ada pada 

Gambar 2.14 berikut. 

 

Gambar 2.14 Listing Program Penggunaan Variabel 
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Variabel x merupakan variabel global sedangkan i adalah variabel lokal. 

Deklarasi dapat pula dibentuk dalam format array, dimana variabel akan memuat 

lebih dari satu konten atau isinya. 

Statemen kondisional merupakan salah satu upaya pengendalian aliran 

program pada sebuah aplikasi. Hal ini terlingkupi dalam kondisi statemen if,       

if-else-if dan switch. Statemen if sangat diperlukan jika program memerlukan 

kondisi prasyarat tertentu, ataupun membatasi periode pengujian tertentu. 

Penggunaan tambahan statemen else if pada akhir statemen if memungkinkan 

untuk memberikan keputusan kondisi prasyarat yang terakhir. Sementara itu 

statemen switch diperlukan seandainya program memerlukan banyak kondisi 

khusus dan lebih ringkas. Contoh listing program dari statemen-statemen di atas 

ditunjukkan pada Gambar 2.15, Gambar 2.16 dan Gambar 2.17. 

 

Gambar 2.15 Listing Program Penggunaan if 

 

Gambar 2.16 Listing Program Penggunaan if-else-if 

 

Gambar 2.17 Listing Program Penggunaan Switch 
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Prancangan program terkadang memerlukan sebuah even yang akan 

dilakukan secara terus menerus atau berulang sehingga diperlukan konsep 

looping. Looping atau diartikan statemen perputaran program yang berulang, 

dimana basanya menggunakan statemen for, while dan do while. Perulangan ini 

akan menyingkat proses, dimana saat program memerlukan sesuatu yang harus 

dijalankan seandainya sebuah kondisi terpenuhi. Contoh listing program 

ditunjukkan pada Gambar 2.18. 

 

Gambar 2.18 Listing Program Loop 

 

Teknik untuk berkomunikasi pada terminal I/O dengan beberapa tipe yang 

berbeda melalui pin digital perlu diketahui sebagai seorang perancang program, 

sehingga dapat dilakukan komunikasi diantaranya, dengan menggunakan instruksi 

komunikasi pada pin-pin digital yaitu “digitalWrite(pin,HIGH/LOW)” dan 

“digitalRead(pin)”. Contoh listing program ditunjukkan pada Gambar 2.19. 

 

Gambar 2.19 Listing Program Komunikasi dengan I/O 

 



15 
 

Komponen analog yang banyak digunakan dalam sistem kendali adalah 

seperti pada penggunaan sensor maupun motor penggerak yang mampu diatur 

kecepatannya dengan potensiometer melalui sebuah modulasi yaitu PWM yang 

telah tersedia pada pin Arduino. Arduino mengenal beberapa fungsi yang 

digunakan untuk berkomunikasi dengan komponen. Nilai analog dari komponen 

akan diskalakan pada rentang 0 – 255. Contoh listing proggram dapat dilihat pada 

gambar 2.20. 

 

Gambar 2.20 Listing Program Komunikasi dengan Komponen Analaog 

 

2.5.1 Interfacing Arduino dengan Tombol dan LED 

Pada tahap ini membahas tentang listing program Interfacing arduino 

dengan tombol dan LED. Pertama harus menentukan pin yang digunakan yaitu 

tombol sebagai input dan LED sebagai output. Kemudian masuk pada program 

berikutnya yaitu menentukan intruksi. Untuk contoh program tombol dan LED 

ditunjukkan gambar 2.21. 

 

Gambar 2.21 Listing Program Interfacing Arduino dengan Tombol dan LED 
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Gambar 2.20 mununjukkan pin 2 sebagai output yang terhubung dengan 

LED dan pin 3 sebagai input yang terhubung dengan tombol. Pada saat pin 3 

kondisi “high” maka kondisi pin 2 dalam keadaan ”low” dan jika keadan pin 3 

selain itu maka pin 2 pada kondisi “high”. 

 

2.5.2 Interfacing Arduino dengan Photodioda 

Pada tahap ini sensor yang digunakan adalah photodioda, pada rangkaian 

sensor memiliki output nilai analog. Nilai analog tersebut kemudian menjadi input 

pada arduino. Cotoh program sensor ditunjukkan Gambar 2.22. 

 

 

Gambar 2.22 Listing Program Interfacing Photodioda ke Arduno 

Gambar 2.22 Menunjukkaan pin A0 sebagai input analog kemudian nilai 

analog dari A0 akan ditampilkan pada serial monitor. 

 

2.5.3 Interfacing Arduino dengan Motor 

Pada Interfacing arduno ke motor dilakukan pengaturan kecepatan motor 

dengan cara mengatur nilai PWM pada program. Motor tidak langsung terhubung 

dengan arduino tapi terhubung lebih dahulu dengan driver motor, dan driver 

motor yang menjadi output pada Arduino. Contoh program ditunjukkan           

Gambar 2.23. 
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Gambar 2.23 Listing Program Interfacing Arduno ke Motor 

Gambar 2.23 menujukkkan pin 5 dan 6 sebagai output motor 1 sedangkan 

pin 9 dan 10 sebagai output motor 2. Kemudian diberikan input dari serial 

monitor. Pada saat input diberi nilai 0 maka motor pada kondisi mundur, Pada 

saat input diberi nilai 1 maka motor pada kondisi maju, Pada saat input diberi nilai 

2 maka motor pada kondisi kiri, Pada saat input diberi nilai 3 maka motor pada 

kondisi kanan.  

 

2.5.4 Interfacing Arduino dengan LCD 

Pada hal ini LCD merupakan output dari arduino. LCD akan menampilkan 

tilisan atau sombol sesuai yang diinginkan. Bekikut adalah contoh progamnya  

ditunjukkan Gambar 2.24. 
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Gambar 2.24 Listing Program Interfacing Arduno ke LCD 

Langkah pertama menuliskan library yang sesuai pada program kemudian 

menentukan jenis LCD, pada program di atas jenis LCD adalah 16   2. Setelah 

itu mengisikan tulisan yang diinginkan. Langkah berikutnya menentukan tempat 

untuk tampilan tulisan pada LCD dan waktunya. 

 

2.5.5 Interfacing Arduino dengan LED Dotmatrix 

Pada hal ini LED Dotmatrix merupakan output dari arduino. LED Dotmatrix 

akan menampilkan tilisan atau simbol sesuai yang diinginkan. Bekikut adalah 

contoh progamnya  ditunjukkan Gambar 2.25. 

 

Gambar 2.25 Listing Program Interfacing Arduno de LED Dotmatrik 
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Langkah pertama menuliskan library yang sesuai pada program kemudian 

melakuakan pemetaan. Berikutnya menentukan posisi tulisan pada LED dotmatrix 

serta menentukan warna dan kecerahan tampilan. Setelah itu mengisikan tulisan 

yang ingin ditampilkan. 

 

2.5.6 Interfacing Arduino dengan PID 

Pada interface PID dengan arduino yang pertama dilakuan adalah 

menentukan nilai dari kp, ki, dan kd, pada saat agresif dan pada saat konstan serta 

menentukan setpoint yang diinginkan kemudian nilai-nilai tesebut dimasukkan 

dalam program. Kemudian memasukkan nilai-nilai tersebut dalam program. 

Setelah memasukkan nilai kp, ki, dan kd berikutnya memasukkan nilai setpoint 

yang sudah ditentukan. Contoh program ditunjukkan Gambar 2.25. 

 

Gambar 2.25 Listing Program  Interfacing Arduno dan PID 
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Langkah pertama menuliskan library yang sesuai pada program. Kemudian 

memasukkan nilai kp, ki, dan kd, pada saat agresif dan pada saat konstan. Setelah 

itu menentukan setpoint yang diinginkan dan program akan memproses nilai 

tersebut. Jika error kurang dari 10% maka mengunakan kp, ki, dan kd, pada saat 

konstan dan saat error lebih dari 10% maka mengunakan kp, ki, dan kd, pada saat 

agresif. 

 

 


