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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Modul GSM SIM800 

Modul GSM SIM800 adalah perangkat yang bisa digunakan untuk 

menggantikan fungsi handphone. Untuk komunikasi data antara sistem jaringan 

seluler, maka digunakan Modul GSM SIM800 yang digunakan sebagai media 

panggilan telephone celluler. Protokol komunikasi yang digunakan adalah 

komunikasi standart modem yaitu AT Command. Adapun beberapa fitur Modul 

GSM SIM800 antara lain: 

- Antarmuka: UART

- Support AT command

- Suara :Tricodec, AMR, Hand - free operation

- SMS: SMS Broadcast, mode teks dan mode Protocol Data Unit

(PDU)

- Catu Daya: 3.2~4.8 V

- Fitur tambahan: Analog Audio, Antena pad

- Konsumsi daya: 1.0 mA (pada sleepmode)

Modul SIM800 di Indonesia banyak digunakan pada industri bisnis 

rumahan dan bahkan skala besar, mulai dari fungsi untuk controller berbasis 

SMS, WEB, Call sistem hingga sebagai penggerak perangkat elektronik jarak 

jauh. Beberapa kegunaan modem ini di masyarakat adalah antara lain: 

1. Telemetri

2. M2M integration

3. SMS polling

4. SMS quiz application

5. SMS auto-reply

6. Aplikasi server pulsa

7. Payment point data

8. SMS broadcast application

9. PPOB,  dan sebagainya
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Modul GSM SIM800 sudah diproduksi dengan bermacam bentuk dan tipe 

modul adapter, seperti untuk arduino, neo, dan modul trainer kit. 

 

Gambar 2.1 GSM SIM800L (8) 

 

2.2 Mikrokontroler ATMega32 

ATMega32 adalah suatu microcontroller buatan AVR yang memiliki 

fasilitas cukup lengkap diantaranya yaitu : 

1. Kapasitas memori SRAM sebesar 2 Kbyte 

2. Memiliki 32 x 8 register serbaguna 

3. Compatible dengan serial USART 

4. Mempunyai 1024 Byet EEPROM (Electrically Erasable Programmable 

Read Only Memory) yaitu memori internal sebagai tempat 

penyimpanan data semi permanen 

5. 32 KByet flash memori program yang memiliki fasilitas In-sistem self 

programing 

6. Memiliki 133 intruksi yang sebagian besar dieksekusi dalam siklus 

clock 

7. Write/Errase 10.000 Flash/100.000 EEPROM 

8. Dua buah timer/counter8-bit dan satu timer/counter 16 bit 

9. Memiliki 4 channel PWM 

10. Memiliki 8 channel ADC 10 bit 

11. Master/Slave SPI serial interface 

12. Kecepatanya sampai 16 MIPS dengan clock 16 MHz 

13. Tegangan oprasi 4.5-5.5 Volt 

14. On Chip Analog Comparator 
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Arsitektur AVR ini menggabungkan perintah secara efektif dengan 32 

register umum. Semua register tersebut langsung terhubung ke Arithmetic Logic 

Unit (ALU) yang memungkinkan 2 register terpisah diproses dengan satu perintah 

tunggal dalam satu clock cycle. Hal tersebut menghasilkan kode yang efektif dan 

kecepatan prosesnya 10 kali lebih cepat dari pada mikrokontroler CISC biasa. 

 

Gambar 2.2 Pinout ATMega 32 (4) 

Fungsi dari pinout ATMega32 tersebut adalah sebagai berikut: 

a. VCC (power supply) 

b. GND (ground) 

c.  Port A (PA0…PA7) 

Port A berfungsi sebagai input analog pada A/D Konverter. Port 

A juga berfungsi sebagai satu Port I/O 8-bit dua arah, jika A/D 

converter tidak digunakan. Pin-pin Port dapat menyediakan 

resistor internalpull-up (yang dipilih untuk masing-masing bit). 

d. Port B (PB0…PB7) 

Port B adalah suatu Port I/O 8-bit dua arah dengan resistor 

internal pull up (yang dimiliki untuk beberapa bit). Pin Port B 

adalah tri-statd disaat suatu kondisi reset menjadi aktif, 

sekalipun waktu habis. 

e.  Port C (PC0…PC7) 
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Port C adalah suatu Port I/O 8-bit dua arah dengan resistor 

internal pull up (dipilih untuk beberapa bit). Sebagai input, pin 

Port C yang secara eksternal ditarik rendah akan arus sumber 

jika resistor pull-up diaktifkan, sekalipun waktu habis. 

f.  Port D (PD7…PD0) 

Port D adalah suatu Port I/O 8-bit dua arah dengan resistor 

internal pull up (dipilih untuk beberapa bit). Pin Port D adalah 

tri-stated disaat suatu kondisi reset menjadi aktif, sekalipun 

waktu habis. 

g. RESET (Reset input) 

h. XTAL1(Input Oscillator) 

i. XTAL2 (Output Oscillator) 

j. AVCC adalah pin penyedia tegangan untuk port A dan A/D 

converter 

k. AREF adalah pin refrensi analog A/D converter. 

 

2.3 Load Cell 

Load cell adalah sensor yang dapat mendeteksi adanya perubahan massa 

yang ditimbulkan oleh gaya dan gravitasi suatu benda. Perubahan yang 

ditimbulkan oleh gaya dan gravitasi benda nantinya akan dijadikan sebuah sinyal 

analog dan akan diteruskan ke tranduser. Tranduser berfungsi mengubah sinyal 

analog yang ditimbulkan oleh load cell ke besaran listrik. 

Load cell berisi sebuah pegas (spring) logam mekanik dengan 

mengaplikasikan beberapa foil metal strain gauges (SG). Strain dari pegas 

mekanik muncul sebagai pengaruh dari pemberian bebanan yang kemudian 

ditransmisikan pada strain gauges. Pengukuran sinyal yang dihasilkan dari load 

cell adalah dari perubahan resistansi strain gauge yang linier dengan gaya yang 

diaplikasikan. 

Prinsip kerja load cell dihitung dari perubahan resistansi yang terjadi 

akibat timbulnya sebuah regangan pada foil metal strain gaugs. Perubahan 

resistansi diakibatkan oleh pemberian sebuah beban pada sisi yang elastis 

sehingga mengalami perubahan tekanan sesuai dengan yang dihasilkan oleh strain 
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guge. Dari hasil perubahan tekanan pada beban akan dirubah menjadi tegangan 

oleh komponen pendukung yang ada. 

Berdasarkan data sheet ketika bagian lain dari sensor yang lebih elastis 

mendapat tekanan, maka pada sisi lain akan mengalami perubahan regangan yang 

sesuai dengan yang dihasilkan oleh strain gauge, hal ini terjadi karena ada gaya 

yang seakan melawan pada sisi lainnya. Perubahan nilai resistansi yang 

diakibatkan oleh perubahan gaya yang diberikan diubah menjadi nilai tegangan 

oleh rangkaian pengukuran yang ada. Berat dari sebuah objek yang diukur dapat 

diketahui dengan mengukur besarnya nilai tegangan yang timbul. Desain load cell 

dapat dibedakan menjadi beberapa jenis tergantung output sinyal yang dihasilkan 

(pneumatic, hydroulic, electric) atau menurut cara mereka mendeteksi massa.  

 

 

Gambar 2.3 Loadcell (11) 

 

2.4  HX711 

HX711 adalah modul timbangan, yang memiliki prinsip kerja 

mengkonversi perubahan yang terukur dalam perubahan resistansi dan 

mengkonversinya ke dalam besaran tegangan melalui rangkaian yang ada. Modul 

melakukan komunikasi dengan microcontroller melalui TTL232. Kelebihan dari 

HX711 adalah mampu mengukur perubahan dengan cepat, mudah dalam 

penggunaan, memiliki sensitivitas tinggi, hasil yang stabil dan reliable, dan 

struktur yang sederhana. 

Sering kali digunakan pada bidang aerospace, mekanik, elektrik, kimia, 

konstruksi, farmasi dan lainnya, digunakan untuk mengukur gaya tekanan, 
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perpindahan, gaya tarikan, torsi, dan percepatan. Beberapa fitur pada HX711 

antara lain: 

– Differential input voltage: ± 40 mV (Full-scale differential input voltage 

is ± 40 mV) 

– Data accuracy: 24 bit (24 bit A / D converter chip.) 

– Refresh frequency: 80 Hz 

– Operating Voltage: 5V DC 

– Operating current: <10 mA 

– Size: 38mm*21mm*10mm 

 

 

Gambar 2.4 HX711 (6) 

2.5 Keypad 4x4 

Keypad merupakan suatu perangkat input yang terdiri dari beberapa push 

button yang tersusun rapi membentuk baris dan kolom. Keypad digunakan untuk 

berinteraksi dengan sebuah sistem pada microcontroller, missal pada pengetikan 

program angka pada set-point ataupun penamaan karakter LCD pada 

microcontroller. Pengunaan keypad sangat penting sekali karena setiap 

pemrograman dibutuhkan keypad untuk mengatur atau mendata program mana 

yang sudah dijalankan. Keypad 4x4 merupakan komponen yang paling sering 

digunakan oleh pemrogram. Penggunaan keypad 4x4 oleh pemrogram 

dikarenakan hardware nya sangat mudah dan software nya tidak begitu rumit. 

Berikut adalah gambaran dari keypad 4x4. 
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Gambar 2.5 Bentuk Fisik Keypad 4x4 (1) 

 

2.6 LCD (Liquid Cristal Display) 

LCD adalah sebuah komponen elektronika yang digunakan untuk 

menampilkan sebuah hasil keluaran dalam bentuk interface (tampilan) data 

karakter. Pada media penampilan LCD menggunakan kristal cair sebagai keluaran 

karakter data. 

Sistem kerja LCD sangat membantu dalam menampilkan hasil 

perhitungan, variabel, atau keperluan lainnya yang dapat ditampilkan untuk 

mengetahui proses sistem kerja alat yang dibuat. LCD juga bisa digunakan untuk 

menampilkan hasil pengambilan data dari sensor. Penjelasan dasar penggunaan 

LCD secara umum yaitu untuk interaksi antara alat elektronik / digital dengan 

manusia. 

 

 

 

 

Gambar 2.6 LCD 16X2 (10) 
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2.7 Buzzer 

Buzzer merupakan sebuah komponen elektronika yang berfungsi untuk 

mengubah getaran listrik menjadi getaran suara. Pada dasarnya prinsip kerja 

buzzer hampir sama dengan loud speaker. Buzzer juga terdiri dari kumparan yang 

terpasang pada diafragma dan kemudian kumparan tadi akan tertarik ke dalam 

atau keluar, tergantung dari arah arus polaritas magnetnya, karena kumparan 

dipasang pada diafragma maka setiap gerakan kumparan akan menggerakan 

diafragma secara bolak - balik sehingga membuat udara bergetar yang akan 

menghasilkan suara. Buzzer biasa digunakan sebagai indikator bahwa proses telah 

selesai atau terjadi suatu kesalahan pada sebuah alat (alarm).  

 

 

 

 

Gambar 2.7 Buzzer (7) 


