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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Sensor Accelerometer ADXL345 

Accelerometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur percepatan, 

mendeteksi dan mengukur getaran (vibrasi), dan mengukur percepatan akibat 

gravitasi (inklinasi). Accelerometer dapat digunakan untuk mengukur getaran pada 

mobil, mesin, bangunan, daninstalasi pengamanan. 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 percepatan 

(acceleration). Namun jika kecepatan semakin berkurang daripada kecepatan 

sebelumnya, disebut perlambatan (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.(Rahman, 2011) 

s ((a)dt)dt  ..………………...(2.1) 

Proses penghitungan ini dipengaruhi oleh waktu cuplik data, sehingga jeda 

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

Secara sederhana, integral merupakan luas daerah di bawah suatu sinyal 

selama rentang waktu tertentu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar2.1 
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Gambar 2.1 Proses Integral Terhadap Suatu Sinyal. 

Sumber : (Seifert & Camacho, 2007) 

 B      N 

f(x)dx nlimf(xi)x…….…(2.2) 
A      i 1 



x b a  ..…………………..…...(2.3) 

         n 

Persamaan pengintegralan pada persamaan (2) masih memiliki error yang cukup 

besar. Untuk lebih mengoptimalkan hasil pengintegralan maka dapat digunakan 

metode Runge-Kutta dengan pendekatan trapezoidal seperti padapersamaan (4). 

Xk xk-1 
ℎ

2
 [ f (xk ,tk ) + f (xk-1 ,tk-1 )] ..........(2.4) 

 

Dari persamaan (4) dapat diketahui bahwa hasil integral saat ini (xk) dipengaruhi 

oleh hasil integral sebelumnya (xk-1), masukan saat ini (f(xk,tk)), dan masukan 

sebelumnya, serta waktu cuplik antar data masukan (h). 

 

Percepatan yang diperoleh dari hasil pengukuran accelerometer pada 

kenyataannya bukanlah data percepatan benda murni, melainkan juga terdapat 

derau. 

U = a + r + d…………………….(2.5) 

Nilai a merupakan percepatan benda sesungguhnya, nilai r adalah random 

noise, dan d adalah drift noise. 

 

Pada penelitian ini digunakan sensor accelerometer ADXL345 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 2 g sampai 16 g. Sensor 

accelerometer ADXL345 dengan rangkaian pendukungyang terintegrasi dapat 



7 

 

dilihat pada Gambar 2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Break Out Accelerometer ADXL345. 

Sumber : (Najmurrokhman, Annas, Elektro, Jenderal, & Yani, 2015) 

 

Accelerometer ADXL345 merupakan sensor percepatan yang mampu 

mengukur percepatan linier dalam tiga sumbu (x, y dan z). Sensor ini memiliki 

resolusi tinggi (hingga 13-bit) pada sensitivitas tertingginya. ADXL345 memiliki 

pilihan range pengukuran dari ± 2g hingga ± 16g, dimana 1g merupakan satu satuan 

percepatan rata-rata gravitasi bumi yaitu sebesar 9,8 m/s
2
. Gambar 2.3. di bawah 

ini merupakan blok diagram ADXL345. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Diagram Blok Accelerometer ADXL345 

Sumber : (Analog Devices, 2015) 
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Dari diagram blok ADXL345 diketahui bahwa dalam accelerometer 

ADXL345 sudah terdapat ADC dan digital filter sehingga ADXL345 merupakan 

sensor percepatan yang menggunakan antarmuka digital yaitu dengan komunikasi 

I2C atau SPI. Dalam penelitian ini menggunakan antarmuka I2C sebagai sarana 

komunikasinya. Berikut ini akan dijelaskan mengenai sistematika kerja ADXL345, 

termasukdiantaranya orientasiterhadap sumbu kartesian, konfigurasi pin, serta 

karakteristik dan speksifikasi ADXL345. 

 

        AZ 

 

 

                AY 

 

 

 

 

AX 

Gambar 2,4 Sensitifitas Akselerasi Tiap Sumbu. 

 

 

Gambar 2.5 Respon Output Dan Orientasi Terhadap Gravitasi Sensor Accelero. 

Sumber : (Analog Devices, 2015) 
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Dari kedua gambar di atas, kita dapat mengetahui orientasi dan juga 

karakteristik output ADXL345 terhadap ketiga sumbu (x, y dan z) sehingga dapat 

dijadikan acuan pada penelitian ini. Saat posisi salah satu sumbu bertolak belakang 

dengan arah gaya gravitasi, maka output sumbu itu akan sekitar ±1g atau setara ±9,8 

m/s
2
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Konfigurasi Pin Accelerometer ADXL345 

Sumber : (Analog Devices, 2015) 

 

Spesifikasi dari sensor accelerometer ADXL345 dijabarkan pada gambar2.5, 

spesifikasi tersebut dapat terpenuhi dengan mengoperasikan ADXL345pada 

tegangan 2,5 VDC. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, ADXL345 mampu 

mengukur percepatan gravitasi dengan jangkauan yang dapat dipilih antara ±2g 

hingga ±16g. Tabel di bawah ini mendeskripsikan antara lain resolusi sensor, 

sensitivitas, dan spesifikasi pengoperasian. 
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Tabel 2.1 Spesifikasi Accelerometer ADXL345 

Parameter Kondisi Pengujian Min Typ Max Satuan 

Jangkauan 

pengukuran 

Dipilih oleh user ±2   ±16 G 

Ketidaklinieran Persentase pada full Scale   ±0.5   % 

Resolusi sensor ±2g, full resolution   10   Bits 

  ±4g, full resolution   11   Bits 

  ±8g, full resolution   12   Bits 

  ±16g, full resolution   13   Bits 

Sensitivitas ±2g, 10-bit 230 256 282 LSB/g 

  Resolution 

  ±4g, 10-bit 115 128 141 LSB/g 

  Resolution 

  ±8g, 10-bit 57 64 71 LSB/g 

  Resolution 

  ±16g, 10-bit 29 32 35 LSB/g 

  Resolution 

Output data rate 

(ODR) 

Dipilih oleh user 0,1   3200 Hz 

Tegangan operasi   2 2,5 3,6 V 

Arus catu ODR ≥ 100Hz   140   uA 

  ODR < 10Hz   30   uA 

Perubahan 

Sensitifitas 

terhadap suhu 

    0,01   %/
o
C 

Suhu 

pengoperasian 

  -40   85 oC 

Sumber : (Analog Devices, 2015) 

Sensitivitas adalah salah satu faktor yang harus diperhatikan, karena akan 

sangat menentukan respon dari sistem itu sendiri. Pada saat dioperasikan pada 

range terendah yaitu ±2g, sensitivitas dari accelerometer ADXL345 ini adalah 

sebesar 256 LSB/g yang berarti percepatan 1 gravitasi sebanding dengan 

keluaran data sebesar 256. Sedangkan apabila dioperasikan pada range tertinggi 

yaitu ±16g, sensitivitas accelerometer ADXL345 ini berkurang hingga menjadi 

32 LSB/g. 
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2.2 Arduino Mega 2560 

 

Arduino adalah sebuah platform elektronik yang open source dan memiliki 

situs resmi di www.arduino.cc. Situs resmi ini memberikan banyak hal yang dapat 

digunakan oleh pembaca dan pengguna seperti software arduino yang selalu 

diperbaharui dan dapat diunduh secara gratis, pengenalan produk-produk terbaru 

arduino, dan penyedia referensi yang sangat membantu saat melakukan 

pemrograman dengan software arduino. Nama arduino tidak hanya digunakan 

untuk menamai board rangkaiannya saja, tetapi juga untuk menamai bahasa dan 

software pemrogramannya, serta lingkungan pemrogramannya atau yang dikenal 

dengan sebutan Integrated Development Environment (IDE). 

Arduino Mega2560 merupakan papan mikrokontroler berbasiskan 

ATmega2560 (datasheet ATmega2560). Arduino Mega2560 memiliki 54 pin 

digital input / output, dimana 15 pin dapat digunakan sebagai output PWM, 16 pin 

sebagai input analog, dan 4 pin sebagai UART (port serial hardware), 16 MHz 

kristal osilator, koneksi USB, jack power, header ICSP, dan tombol reset. Ini semua 

yang diperlukan untuk mendukung mikrokontroler. Cukup dengan 

menghubungkannya ke komputer melalui kabel USB atau power dihubungkan 

dengan adaptor AC-DC atau baterai untuk mulai mengaktifkannya (Andrianto dan 

Darmawan, 2016). 

Arduino Mega2560 kompatibel dengan sebagian besar shield yang dirancang 

untuk Arduino Duemilanove atau Arduino Diecimila. Arduino Mega2560 adalah 

versi terbaru yang menggantikan versi Arduino Mega. (Andrianto dan 

Darmawan,2016).  

Papan Arduino ATmega2560 dapat beroperasi dengan pasokan daya eksternal 

6 Volt sampai 20 volt. Jika diberi tegangan kurang dari 7 Volt, maka, pin 5 Volt 

mungkin akan menghasilkan tegangan kurang dari 5 Volt dan ini akan membuat 

papan menjadi tidak stabil. Jika sumber tegangan menggunakan lebih dari 12 Volt, 

regulator tegangan akan mengalami panas berlebihan dan bisa merusak papan. 

Rentang sumber tegangan yang dianjurkan adalah 7 Volt sampai 12 Volt. Arduino 

ATmega2560 memiliki 256 kb flash memory untuk menyimpan kode (yang 8 kb 
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digunakan untuk bootloader), 8 kb SRAM dan 4 kb EEPROM (yang dapat dibaca 

dan ditulis dengan perpustakaan EEPROM). (Andrianto dan Darmawan, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7 Arduino Mega  2560 

Sumber : (Comparator, Sleep, Idle, & Reduction, n.d.) 

Pin tegangan yang tersedia pada papan Arduino adalah sebagai berikut : 

1. VIN : Adalah input tegangan untuk papan Arduino ketika menggunakan 

sumber daya eksternal. Dan dapat memberikan tegangan melalui pin ini, atau 

jika memasok tegangan untuk papan melalui jack power, bisa 

mengakses/mengambil tegangan melalui pin ini. 

2. 5V : Sebuah pin yang mengeluarkan tegangan 5 Volt, dari pin ini tegangan 

sudah diatur dari regulator yang tersedia (built-in) pada papan. Arduino dapat 

diaktifkan dengan sumber daya baik berasal dari jack power DC (7-12 Volt), 

konektor USB (5 Volt), atau pin VIN pada board (7-12 Volt). 

3. 3V3 : Sebuah pin yang menghasilkan tegangan 3,3 Volt. Tegangan ini 

dihasilkan oleh regulator yang terdapat pada papan (on-board). Arus 

maksimum yang dihasilkan adalah 50 mA. 

4. GND : Pin Ground atau Massa. 

5. IOREF : Pin ini pada papan Arduino berfungsi untuk memberikan referensi 

tegangan yang beroperasi pada mikrokontroler. Sebuah perisai (shield) 

dikonfigurasi dengan benar untuk dapat membaca pin tegangan IOREF dan 

memilih sumber daya yang tepat atau mengaktifkan penerjemah tegangan 

pada output untuk bekerja pada tegangan 5 Volt atau 3,3 Volt. 
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2.3 Mikrokontroller 

Mikrokontroler yang digunakan pada Arduino Mega 2560 ini adalah 

Mikrokontroler ATMega 2560. Mikrokontroler ini menjadi komponen utama dari 

sistem minimum Arduino Mega 2560. Setiap pin mikrokontroler ATMega 2560 

dipetakan sesuai dengan kebutuhan standar  Arduino  pada  umumnya.  Pemetaan 

pin (pin mapping) Mikrokontroller ATMega 2560 dapat dilihat pada Gambar  2.7.

 

Gambar 2.8 Konfigurasi Pin ATMega 2560 

    Sumber : (Comparator et al., n.d.) 
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2.4 Arduino IDE

 

Lingkungan pemrograman arduino dikenal dengan Integrated Development 

Environment (IDE). Lingkungan pemrograman yang digunakan untuk menulis 

baris program dan mengunggahnya ke dalam board arduino dibuat lebih mudah dan 

dapat berjalan pada beberapa sistem operasi seperti windows, macintosh, dan linux. 

IDE arduino membutuhkan beberapa pengaturan yang digunakan untuk 

mendeteksi board arduino yang sudah dihubungkan ke komputer. Beberapa 

pengaturan tersebut adalah mengatur jenis board yang digunakan sesuai dengan 

board yang terpasang dan mengatur jalur komunikasi data melalui perintah serial 

port. Kedua pengaturan tersebut dapat ditemukan pada pull down menu tools. 

 

 

Gambar 2.9 Tampilan IDE Arduino 
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2.5 Liquid Crystal Display (LCD) 

 

Liquid Crystal Display (LCD) adalah media tampilan denganmemanfaatkan 

kristal cair, modul LCD yang digunakan pada penelitian iniberupa LCD M1632, 

modul ini dilengkapi dengan mikrokontroler HD44780 sebagai pengendali LCD 

yang memiliki CGROM (Character Generator ReadOnly Memory) yang 

digunakan untuk mengembangkan pola sebuah karakterdimana pola tersebut telah 

ditentukan secara permanen dari HD44780, CGRAM (Character generator 

Random Access Memory) yang digunakan untuk mengembangkan pola sebuah 

karakter dan DDRAM (Display DataRandom Access Memory) sebagai memori 

tempat kedudukan karakter yangditampilkan LCD M1632 memiliki konsumsi daya 

yang rendah dan memiliki tampilan 2 x 16 karakter, Tabel 2.2 berikut ini adalah 

konfigurasi output pin LCD.(Nianda Aji Pratama, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.10 LCD M1632 

Sumber : (Crystal, Modules, & Gmbh, n.d.) 
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Tabel 2.2 Deskripsi Pin Out LCD 

Nama Pin Diskripsi 

  

VCC +5V 

  

GND 0V 

  

VEE Contrast Adjust 

  

RS Register Select, 0 = register perintah, 1 = register data 

  

R/W 1 = Read, 0 = Write 

  

EN 

 

D0-D7 

 

+/- 

Enable clock LCD 

Data Bus 0 Sampai 7 

Tegangan positif/negatif backlight 

  

Sumber : (Crystal et al., n.d.) 

 

2.6 Laser Distance Meter 

 

Laser distance meter ialah alat pengukur jarak laser atau dalam bahasa inggris 

dikenal dengan digital laser distance, alat ini dapat mengukur jarak dengan efektif 

menggunakan laser. Meteran laser digital ini memiliki fungsi yang powerful serta 

interaktif, sangat berguna saat dalam kondisi tidak adanya papan pemantul. Laser 

distance meter bisa mengukur hingga 100m ( 328ft ) dengan mudahnya karena 

mempunyai presisi yang tinggi (tingginya ± 1.5mm akurasi) juga termasuk 

teknologi yang bebas interferensi atau kendala. Laser distance meter menggunakan 

teori pythagoras ketika mengukur jarak atau penjang secara tidak langsung, apabila 

pengukuran dengan langsung cukup mustahil. 
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Gambar 2.11 Alat Ukur Meter Digital (Laser Distance Meter) 

Sumber : (Liu, 2009) 

 

Tabel 2.3 Specifications Laser Distance Meter 

 Typical measuring accuracy   ± 1 mm   

 

    

 Range   up to 80 m   

 Measuring units   

0.000 m, 0.0000 m, 0.00 m, 0.00 ft, 0‘00‘‘ 1/32, 

0.0   

    in, 0 in 1/32   
       

 

 Power Range Technology™   •   

 Distance in m   10, 50, 100 m   

 Ø of the laser dot in mm   6, 30, 60 mm   

 Protection class   IP65 – water jet protection and dust-tight   

 Measurements per set of   up to 5000   

 Batteries      

P Batteries   type AAA 2 × 1,5 V   

 Dimensions   122 × 55 × 31 mm   

 Weight with batteries   155   
       

Sumber : (Liu, 2009) 

 


