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BAB II 

DASAR TEORI 

 

 Pada bab ini akan membahas teori-teori dasar materi yang dapat mendukung 

terselesaikannya tugas akhir ini karena dengan teori ini akan diketahui bagaimana 

cara menyelesaikan tugas akhir perencanaan dan pembuatan alat pemantau lokasi 

dan kondisi keamanan pada kapal nelayan menggunakan gps dan accelerometer 

berbasis atmega128. 

2.1   Alat monitoring lokasi dan keamanan kapal nelayan 

Alat monitoring lokasi dan keamanan kapal merupakan suatu inovasi sistem 

yang dapat membantu nelayan pada saat melaut. Saat ini semakin berkembangnya 

alat-alat teknologi yang canggih banyak ilmuwan yang mengembangkan sektor 

bidang stragtegis baik dibidang pertanian ataupun kemaritiman. 

Komponen utama dari alat monitoring lokasi dan keamanan kapal nelayan 

berbasis ATmega128 yaitu sensor accelerometer, sensor ultrasonic, modul GPS, 

modem FSK, Pemancar FM, modul Receiver, LCD 

 

2.2 Mikrokontroller  

 Mikrokontroller adalah suatu alat elektronika digital yang mempunyai 

masukan dan keluaran serta kendali dengan program yang bisa ditulis dan dihapus 

dengan cara khusus. Cara kerja mikrokontroller sebenarnya membaca dan menulis 

data. Mikrokontroller digunakan dalam produk dan alat yang dikendalikan secara 

automatis, seperti sistem kontrol mesin, remote control, mesin kantor dan 

peralatan rumah tangga. Dengan mengurangi ukuran, biaya dan konsumsi tenaga 

dibandingkan desain menggunakan mikroprosesor memori dan alat input-output 

yang terpisah, kehadiran mikrokontroller membuat kontrol elektrik untuk berbagai 

proses menjadi lebih ekonomis. Dengan menggunakan mikrokontroller ini maka: 

1. Sistem elektronik akan menjadi lebih ringkas. 

2. Rancang bangun sistem elektronik dapat dilakukan lebih cepat karena 

sebagian besar sistem merupakan perangkat lunak yang mudah 

dimodifikasi. 
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3. Gangguan yang terjadi lebih mudah ditelusuri karena sistemnya yang 

compact. 

Agar sebuah mikrokontroller dapat berfungsi, maka mikrokontroller 

tersebut memerlukan perangkat keras dan perangkat lunak. Yaitu sistem minimum 

mikrokontroller, software pemrograman dan compiler serta downloader. Yang 

dimaksud dengan sistem minimum adalah sebuah rangkaian mikrokontroller yang 

sudah dapat digunakan untuk menjalankan sebuah aplikasi. Sebuah IC 

mikrokontroller tidak akan berarti bila hanya berdiri sendiri. Pada dasarnya 

sebuah sistem minimum mikrokontroller AVR memiliki prinsip dasar yang sama 

dan terdiri dari 4 bagian, yaitu: 

1. Prosesor. 

2. Rangkaian reset agar mikrokontroller dapat menjalankan program mulai 

dari awal. 

3. Rangkaian clock yang digunakan untuk memberi detak pada CPU. 

4. Rangkaian catu daya yang digunakan untuk memberi sumber daya. 

 

2.2.1 ATmega128 

Mikrokontroller  ATmega128 merupakan salah satu varian dari 

mikrokontroler AVR 8-bit. Beberapa fitur yang dimiliki adalah memiliki beberapa 

memory yang bersifat non-volatile, yaitu 128Kbytes of In-System Self-

Programmable Flash program memory (128Kbytes memory flash untuk 

pemrograman), 4Kbytes memori EEPROM, 4Kbytes memori Internal SRAM, 

write/erase cycles : 10.000 Flash/ 100.000 EEPROM (program dalam 

mikrokontroler dapat diisi dan dihapus berulang kali sampai 10.000 kali untuk 

flash memori atau 100.000 kali untuk penyimpanan program/data di EEPROM). 

Selain memory, fitur yang dimiliki oleh mikrokontroler atmega128 ini 

adalah pada perangkat peripheral interfacenya, yaitu memiliki 2 buah 8-bit 

Timer/Counter, 2 buah expand 16-bit Timer/Counter, RTC (Real Time Counter) 

dengan oscillator yang terpisah, 2 buah 8-bit chanel PWM, 6 PWM chanel dengan 

resolusi pemrograman dari 2 sampai 16 bits, output compare modulator, 8-chanel 

10-bit ADC, 2 buah TWI (Two Wire Interface), 2 buah serial USARTs, 
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Master/Slave SPI serial interface, Programmable Watchdog Timer dengan On-

chip Oscillator, On-chip analog comparator, dan memiliki 53 programmable I/O. 

Sedangkan untuk pengoperasiannya sendiri, Miktrokontroler ATmega128 dapat 

dioperasikan pada catuan 2.7 – 5.5 V untuk ATmega128L (low voltage) dengan 

clock speed 0 – 8 MHz dan 4.5 – 5.5 V untuk ATmega128 dengan clock speed 0 – 

16 MHz. 

 

Gambar 2.1 Mikrokontroller ATmega128  

 

Sistem minimum merupakan suatu rangkaian minimalis yang dirancang / 

dibuat agar suatu mikrokontroler dapat berfungsi dan bekerja dengan semestinya. 

Sama seperti mikrokontroler atmega8535, atmega128 juga membutuhkan sistem 

minimum, Namun sistem minimum padaMikrokontroler ATmega128 memiliki 

beberapa perbedaan dibandingkan dengan sistem minimum mikrokontroler 

keluarga AVR yang lain. Perbedaan terletak pada konfigurasi pin pada ISP (In 

System Programming). Jika pada kebanyakan mikrokontroler jenis AVR 

konfigurasi pin untuk ISP-nya adalah mosi-mosi, miso-miso, sck-sck, reset-reset, 

dan power supply, maka pada Mikrokontroler ATmega128adalah mosi-RX0, 

miso-TX0, SCK-SCK, dan power supply. 
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Gambar 2.2 Sistem Minimum ATmega128  

 

2.3  Sensor ultrasonik (HC-SR04) 

 Sensor adalah peralatan yang digunakan untuk merubah suatu besaran 

fisik menjadi besaran listrik sehingga dapat dianalisa dengan rangkain listrik 

tertentu. Sensor ultrasonik adalah sensor yang bekerja berdasarkan prinsip 

pantulan gelombang suara dan digunakan untuk mendeteksi 7 keberadaan suatu 

objek tertentu di depannya, frekuensi kerjanya pada daerah di atas gelombang 

suara dari 40 KHz hingga 400 KHz. Sensor ultrasonik terdiri dari dari dua unit, 

yaitu unit pemancar dan unit penerima. Struktur unit pemancar dan penerima 

sangatlah sederhana, sebuah kristal piezoelectric dihubungkan dengan mekanik 

jangkar dan hanya dihubungkan dengan diafragma penggetar. Tegangan bolak-

balik yang memiliki frekuensi kerja 40 KHz – 400 KHz diberikan pada plat 

logam. Struktur atom dari kristal piezoelectric akan berkontraksi (mengikat), 

mengembang atau menyusut terhadap polaritas tegangan yang diberikan dan ini 

disebut dengan efek piezoelectric.  
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Kontraksi yang terjadi diteruskan ke diafragma penggetar sehingga terjadi 

gelombang ultrasonik yang dipancarkan ke udara (tempat sekitarnya). Pantulan 

gelombang ultrasonik akan terjadi bila ada objek tertentu dan pantulan gelombang 

ultrasonik akan diterima kembali oleh unit sensor penerima. Selanjutnya unit 

sensor penerima akan menyebabkan diafragma penggetar akan bergetar dan efek 

piezoelectric menghasilkan sebuah tegangan bolak-balik dengan frekuensi yang 

sama. Untuk lebih jelas tentang prinsip kerja dari sensor ultrasonik dapat dilihat 

prinsip dari sensor ultrasonic pada gambar 2.1 berikut : 

 

 

Gambar : 2.3 Prinsip Kerja Sensor Ultrasonik  

Besar amplitudo sinyal elektrik yang dihasilkan sensor penerima 

tergantung dari jauh dekatnya objek yang dideteksi serta kualitas dari sensor 

pemancar dan sensor penerima. Proses sensoring yang dilakukan pada sensor ini 

menggunakan metode pantulan untuk menghitung jarak antara sensor dengan 

obyek sasaran. Jarak antara sensor tersebut dihitung dengan cara mengalikan 

setengah waktu yang digunakan oleh sinyal ultrasonik dalam perjalanannya dari 

rangkaian pengirim sampai diterima oleh rangkaian penerima, dengan kecepatan 

rambat dari sinyal ultrasonik tersebut pada media rambat yang digunakannya, 

yaitu udara. Pantulan gelombang ultrasonik tersebut dapat dimanfaatkan untuk 

mengukur jarak antara sensor dan benda yang secara ideal dapat dihitung dengan 

rumus sebagai berikut : 

  

S = 0,5.v.t………………………………………………………………(2.1) 
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keterangan : 

 s = jarak objek dengan sensor (m) 

 v = cepat rambat suara pada medium yaitu 344 m/detik 

 t = waktu tempuh (detik) 

 

2.3.1  Prinsip kerja sensor ultrasonic 

Pemancar Ultrasonik ini berupa rangkaian yang memancarkan sinyal 

sinusoidal berfrekuensi di atas 20 KHz menggunakan sebuah transducer 

transmitter ultrasonik.  

 

Gambar 2.4  Pemancar Ultrasonik Transmitter  

 

1. Sinyal 40 kHz dibangkitkan melalui mikrokontroler. 

2. Sinyal tersebut dilewatkan pada sebuah resistor sebesar 3 K ohm untuk 

pengaman ketika sinyal tersebut membias maju rangkaian dioda dan 

transistor.  

3. Kemudian sinyal tersebut dimasukkan ke rangkaian penguat arus yang 

merupakan kombinasi dari 2 buah dioda dan 2 buah transistor.  

4. Ketika sinyal dari masukan berlogika tinggi (+5V) maka arus akan 

melewati dioda D1 (D1 on), kemudian arus tersebut akan membias 
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transistor T1, sehingga arus yang akan mengalir pada kolektotr T1 akan 

besar sesuai dari penguatan dari transistor.  

5. Ketika sinyal dari masukan berlogika tinggi (0V) maka arus akan melewati 

dioda D2 (D2 ON), kemudian arus tersebut akan membias transistor T2, 

sehingga arus yang akan mengalir pada kolektotr T2 akan besar sesuai dari 

penguatan dari transistor.  

6. Resistor R4 dan R6 berfungsi untuk membagi tengangan menjadi 2,5 V. 

Sehingga pemancar ultrasonik akan menerima tegangan bolak – balik 

dengan Vpeak-peak adalah 5V (+2,5 V s.d -2,5 V). 

2.3.2  Prinsip Kerja Penerima Ultrasonik (Receiver)  

Penerima Ultrasonik ini akan menerima sinyal ultrasonik yang 

dipancarkan oleh pemancar ultrasonik dengan karakteristik frekuensi yang sesuai. 

Sinyal yang diterima tersebut akan melalui proses filterisasi frekuensi dengan 

menggunakan rangkaian band pass filter (penyaring pelewat pita), dengan nilai 

frekuensi yang dilewatkan telah ditentukan.  

Kemudian sinyal keluarannya akan dikuatkan dan dilewatkan ke 

rangkaian komparator (pembanding) dengan tegangan referensi ditentukan 

berdasarkan tegangan keluaran penguat pada saat jarak antara sensor kendaraan 

mini dengan sekat/dinding pembatas mencapai jarak minimum untuk berbelok 

arah. Dapat dianggap keluaran komparator pada kondisi ini adalah high (logika 

„1‟) sedangkan jarak yang lebih jauh adalah low (logika‟0‟). Logika-logika biner 

ini kemudian diteruskan ke rangkaian pengendali (mikrokontroler). 

 

Gambar 2.5 Sensor ultrasonic hcsr-04 
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2.4   SensorAccelerometer MMA7260QT 

Sensor Accelerometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur 

percepatan, sudut kemiringan, mendeteksi dan mengukur getaran (vibrasi), dan 

mengukur percepatan akibat gravitasi (inklinasi). Sensor accelerometer mengukur 

percepatan akibat gerakan benda yang melekat padanya. Accelerometer dapat 

digunakan untuk mengukur getaran pada mobil, mesin, bangunan, dan instalasi 

pengamanan. Sensor accelerometer juga dapat diaplikasikan pada pengukuran 

aktivitas gempa bumi dan peralatan-peralatan elektronik, seperti permainan 3 

dimensi, mouse komputer, dan  telepon. Untuk aplikasi yang lebih lanjut, sensor ini 

banyak digunakan untuk keperluan navigasi. Percepatan merupakan suatu keadaan 

berubahnya kecepatan terhadap waktu. Bertambahnya suatu kecepatan dalam suatu 

rentang waktu disebut juga percepatan (acceleration). Jika kecepatan semakin 

berkurang daripada kecepatan sebelumnya, disebut deceleration. Percepatan juga 

bergantung pada arah/orientasi karena merupakan penurunan kecepatan yang 

merupakan besaran vektor. Berubahnya arah pergerakan suatu benda akan 

menimbulkan percepatan pula. Untuk memperoleh data jarak dari sensor 

accelerometer, diperlukan proses integral ganda terhadap keluaran sensor. 

Proses penghitungan ini dipengaruhi oleh waktu cuplik data, sehingga jeda 

waktu cuplik data (dt) harus selalu konstan dan dibuat sekecil mungkin 

Pada penyusunan skripsi ini digunakan sensor accelerometer MMA7260Q 

dengan tiga sumbu pengukuran, yaitu terhadap sumbu x, sumbu y, dan sumbu z. 

Sensor accelerometer ini digunakan untuk mengukur percepatan benda dalam 

satuan gravitasi (g). Sensor ini dapat mengukur percepatan dari -1,5 g sampai 6 g. 

Sensor accelerometer MMA7260Q dengan rangkaian pendukung yang 

terintegrasi. 

Prinsip kerja dari tranduser ini berdasarkan hukum fisika bahwa apabila 

suatu konduktor digerakkan melalui suatu medan magnet, atau jika suatu medan 

magnet digerakkan melalui suatu konduktor, maka akan timbul suatu tegangan 

induksi pada konduktor tersebut. Accelerometer yang diletakan di permukaan 

bumi dapat mendeteksi percepatan 1g (ukuran gravitasi bumi) pada titik 

vertikalnya, untuk percepatan yang dikarenakan oleh pergerakan horizontal maka 

accelerometer akan mengukur percepatannya secara langsung ketika bergerak 
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secara horizontal. Hal ini sesuai dengan tipe dan jenis sensor Accelerometer yang 

digunakan karena setiap jenis sensor berbeda-beda sesuai dengan spesifikasi yang 

dikeluarkan oleh perusahaan pembuatnya. Saat ini hamper semua sensor/tranduser 

accelerometer sudah dalam bentuk digital (bukan dengan sistem mekanik) 

sehingga cara kerjanya hanya bedasarkan temperatur yang diolah secara digital 

dalam satu chip [3]. 

2.5 Modul GPS Neo 6M 

 GPS (Global Position System) adalah suatu sistem navigasi menggunakan 

lebih dari 24 satelit MEO (Medium Earth Orbit atau Middle Earth Orbit)yang 

mengelilingi bumi sehingga penerima-penerima sinyal di permukaan bumi dapat 

menangkap sinyalnya. GPS mengirimkan sinyal gelombang mikro ke Bumi. 

Sinyal ini diterima oleh alat penerima di permukaan, dan digunakan untuk 

menentukan letak, kecepatan,arah, dan waktu.Satelit mengorbit pada ketinggian 

12.000 mil di atas bumi dan mampu mengelilingi bumi dua kali dalam 24 jam. 

Satelit GPS secara kontinyu mengirimkan sinyal radio digital yang mengandung 

data lokasi satelit dan waktu, pada penerima yang berhubungan. Satelit GPS 

dilengkapi dengan jam atom yang mempunyai ketepatan waktu satu per satu juta 

detik. Berdasar informasi ini, stasiun penerima mengetahui berapa lama waktu 

yang digunakan untuk mengirim sinyal sampai kepada penerima di bumi. 

Semakin lama waktu yang dig unakan untuk sampai ke penerima, berarti semakin 

jauh posisi satelit dari stasiun penerima 

Arsitektur dari system GPS disetujui oleh Departemen Pertahanan 

Amerika Serikat tahun 1973. Satelit pertama diluncurkan pada tahun 1978, 

dengan cara resmi system GPS dinyatakan operasional pada tahun 1994.Satelit 

GPS secara terus menerus mengirimkan sinyal radio digital yang mengandung 

data lokasi satelit dan waktu kepada penerima yang berhubungan. Satelit GPS 

dilengkapi dengan jam atom yang mempunyai ketepatan waktu satu per satu juta 

detik. Berdasarkan informasi ini, stasiun penerima mengetahui berapa lama waktu 

yang digunakan untuk mengirim sinyal sampai kepada penerima di bumi. 

Semakin lama waktu yang digunakan untuk sampai ke penerima, berarti semakin 

jauh posisi satelit dari stasiun penerima 
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Untuk dapat mengetahui posisi seseorang maka diperlukan alat yang diberi 

nama GPS reciever yang berfungsi untuk menerima sinyal yang dikirim dari 

satelit GPS. Posisi di ubah menjadi titik yang dikenal dengan nama way-point. 

Way-point tersebut berupa titik-titik koordinat lintang dan bujur dari posisi 

seseorang atau suatu lokasi kemudian ditampilkan di layar pada peta elektronik. 

Dimanapun anda berada, maka GPS bisa membantu menunjukan arah, selama 

anda melihat langit. 

Data dikirim dari satelit berupa sinyal radio dengan data digital. Data dari 

satelit akan dikirmkan ke alat yang disebut GPS receiver. GPS receiver berbentuk 

modul dan menghasilkan data NMEA yang berisi data posisi. GPS reciever 

sendiri berisi beberapa integrated circuit (IC). Modul GPS receiver mempunyai 

karakteristik hanya dapat memberikan informasi data posisi tetapi tidak dapat 

mengirimkan data dengan jarak jauh. Untuk itu diperlukan teknologi untuk 

mengirimkan data secara jarak jauh melalui jaringan internet. Teknologi tersebut 

adalah GPRS (General Packet Radio Service). GPS Tracker atau sering disebut 

dengan GPS Tracking adalah teknologi AVL (Automated Vehicle Locater) yang 

memungkinkan pengguna untuk melacak posisi kendaraan, armada ataupun mobil 

dalam keadaan Real-Time. GPS Tracking memanfaatkan kombinasi teknologi 

GSM dan GPS untuk menentukan koordinat sebuah obyek, lalu 

menerjemahkannya dalam bentuk peta digital. 

 

 

Gambar 2.6 Modul GPS Neo 6M  

 

2.6 Liquid Cristal Display (LCD) 

Liquid Cristal Display (LCD) adalah komponen yang dapat menampilkan 

tulisan. LCD adalah salah satu jenis display elektronik yang dibuat dengan 
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teknologi CMOS logic yang bekerja dengan tidak menghasilkan cahaya tetapi 

memantulkan cahaya yang ada di sekelilingnya terhadap front-lit atau 

mentransmisikan cahaya dari backlight. LCD berfungsi  sebagai penampil data 

baik dalam bentuk karakter, huruf, angka ataupun grafik. 

Material LCD adalah lapisan dari campuran organik antara lapisan kaca 

bening dengan elektroda transparan indium oksida dalam bentuk tampilan seven 

segment dan lapisan elektroda pada kaca belakang. Ketika elektroda diaktifkan  

dengan medan listrik (tegangan), molekul organik yang panjang dan silindris 

menyesuaikan diri dengan elektroda dari segmen. Lapisan sandwich memiliki 

polarizer cahaya vertikal depan dan polarizer cahaya horisontal belakang yang 

diikuti dengan lapisan reflektor. Cahaya yang dipantulkan tidak dapat melewati 

molekul-molekul yang telah menyesuaikan diri dan segmen yang diaktifkan 

terlihat menjadi gelap dan membentuk karakter data yang ingin ditampilkan.  

Dalam modul LCD terdapat mikrokontroller yang berfungsi sebagai  

pengendali tampilan karakter LCD. Mikrokontroller pada suatu LCD dilengkapi 

dengan memori dan register. Memori yang digunakan mikrokontroller internal 

LCD adalah :  

a) Display Data Random Access Memory (DDRAM) merupakan memori 

tempat karakter yang akan ditampilkan berada.   

b) Character Generator Random Access Memory (CGRAM) merupakan 

memori untuk menggambarkan pola sebuah karakter dimana bentuk dari 

karakter dapat diubah-ubah sesuai dengan keinginan.  

c) Character Generator Read Only Memory (CGROM) merupakan memori 

untuk menggambarkan pola sebuah karakter dimana pola tersebut 

merupakan karakter dasar yang sudah ditentukan secara permanen oleh 

pabrikan pembuat LCD tersebut sehingga pengguna tinggal mangambilnya 

sesuai alamat memorinya dan tidak dapat merubah karakter dasar yang ada 

dalam CGROM.  
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Gambar 2.7 Bentuk fisik LCD 

2.7 Frekuensi Shift Keying (FSK) 

Dalam modulasi FM, frekuensi carrier diubah-ubah harganya mengikuti 

harga sinyal pemodulasinya (analog) dengan amplitude pembawa yang tetap. Jika 

sinyal yang memodulasi tersebut hanya mempunyai dua harga tegangan 0 dan 1 

(biner/ digital), maka proses modulasi tersebut dapat diartikan sebagai proses 

penguncian frekuensi sinyal. Hasil gelombang FM yang dimodulasi oleh data 

biner ini disebut dengan Frekuensi Shift Keying (FSK).  

Frequency Shift Keying (FSK) adalah modulasi yang menyatakan sinyal 

digital 1 sebagai suatu nilai tegangan dengan frekuensi tertentu (misalnya f1 

=1200 Hz), sementara sinyal digital 0 dinyatakan sebagai suatu nilai tegangan 

dengan frekuensi tertentu yang berbeda (misalnya f2 = 2200 Hz). Sama seperti 

modulasi fasa, pada modulasi frekuensi yang lebih rumit dapat dilakukan pada 

beberapa frekuensi sekaligus sehingga dengan cara ini pengiriman data menjadi 

lebih effisien. Frekeunsi Shift Keying (FSK), digunakan suatu jumlah terbatas 

berdasarkan frekuensi. Frequency Shift Keying (FSK). Tehnik ini merubah 

frekuensi pembawa berdasarkan bit 1 & bit 0.Teknik modulasi ini banyak 

digunakan untuk transmisi dengan kecepatan rendah, derau yang didapat pada 

tehnik FSK lebih kecil dibanding ASK. 

Prinsip kerja Ic modulator demodulator TCM 3105,TCM 3105 sendiri dibuat dari 

4 fungsi rangkaian,yaitu transmitter, receiver, carier detector dan control and 

timing. Pada pengiriman data digital, isyarat yang ditumpangkan ke modem dalam 

hal ini adalah isyarat data digital dengan format komunikasi seial tak sinkron. 

Data berupa urutan keadaan tegangan masukan 0V dan 5V yang mewakili 

keadaan logika 0 atau 1. Format data serial tak sinkron terdiri dari start bit (logika 

0 tanda mulai), 8 bit data (bisa 0 atau 1) dan stop bit (logika 1 sebagai tanda 
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akhir). Pada saat tidak mengirim data, kondisi output berlogika 1 (mark) sehingga 

untuk memulai pengiriman data (start bit) logiknyaakan 0 (space), setelah selesai 

pengirimandata maka kondisi akan kondisi akan berlogik 1. 
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