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BAB II 

DASAR TEORI 

2.1 Papan Tombol Pembagi Suara 

Papan tombol pembagi suara adalah sebuah perangkat keras yang didesain 

untuk switching atau sebagai selector, dengan alat ini suara yang akan dikeluarkan 

pada kelas yang diinginkan akan lebih efisien. Alat ini terdiri dari komponen 

elektronika seperti diode, relay, dan lain – lain. Alat ini membutuhkan supply 

tegangan sebesar 12 V. Penelitian yang telah dilakukan masih mempunyai beberapa 

kelemahan [2] antara lain kurangnya amplifier pada masing – masing kelas yang 

menyebabkan amplifier utama cepat panas, kurangnya indikator pada masing – 

masing kelas untuk mengetahui speaker menyala atau mati, dan masih bersifat satu 

arah ( half duplex ) pada sistem komunikasinya. 

Mengacu penelitian sebelumnya [2] jika diterapkan pada ruang kelas belum 

efisien.Perangkat yang digunakan adalah arduino untuk switching. Arduino kurang 

efisien jika digunakan dalam jangka panjang, karena pastinya Arduino akan panas, 

sehingga dapat merusak Arduino tersebut. Diperlukan sebuah alat yang dapat 

berfungsi dengan usia yang lama. 

Keunggulan alat pembagi suara yang akan dibuat adalah efisien karena saat 

diperlukan. Salah satu komponen yang digunakan pada papan tombol pembagi suara 

adalah relay. Relay digunakan untuk mengubungkan antara power amplifier dengan 

alat pembagi suara ke ruang kelas. 

2.2 Lock push button 

Push Button ditunjukkan Gambar 2.1 adalah saklar yang akan aktif jika 

ditekan dan mengunci atau NC(normally close)[6]. Tidak aktif jika saklar ditekan 

kembali sehingga NO (normally open) ditunjukkan Gambar 2.2. Saklar akan 

menghubungkan antara arus listrik menuju beban. Pada lock push button terdapat 

sebuah LED (light-emitting diode), dimana saat ditekan NC maka LED akan 

menyala. LED juga sebagai indikator bahwa lock push button sudah aktif. 
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Gambar 2.1 Push Button 

Sumber : Teknikelektronika.com 

 

Gambar 2.2 Wirring Push Button 

 

2.3 Power Amplifier 

Power amplifier dalam Gambar 2.3adalah penguat akhir bagian sistem tata 

suara yang berfungsi sebagai penguat sinyal audio yang pada dasarnya merupakan 

penguat tegangan dan arus dari sinyal audio yang bertujuan untuk menggerakan 

pengeras suara (loud speaker)[8].Power amplifier dengan tipe ZA-230W pada bagian 

depan terdapat beberapa bagian, yaitu 3 potensiometer untuk mengatur volume 

microphone, 1 potensiometer untuk mengatur aux, 1 potensiometer untuk mengatur 

bass dan 1 potensiometer untuk mengatur treble.Input amplifier ZA-230W 
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mempunyai 3 portuntuk microphone dan 1 untuk aux. Output amplifier ZA-230W 

terdapat tegangan 100 V ditunjukkan Gambar 2.4 

 

Gambar 2.3PerangkatPower Amplifier 

 

 

Gambar 2.4Input Output Power Amplifier 
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Gambar 2.5 Skematik Power Amplifier 

Sumber :Datasheet Power Amplifier 

Rangkaian power amplifier terdiri dari beberapa komponen diantaranya diode, 

transistor, kapasitor dan resistor.Prinsip kerja rangkaian power amplifier adalah 

dengan mengumpan balik tegangan dan menggunakan penguatan menggunakan op-

amp.Gambar 2.5 merupakan rangkaian dari power amplifier. 

Sinyal listrik yang dihasilkan oleh input ( microphone ) sangat kecil, biasanya 

hanya beberapa millivolt. Oleh karena itu harus diperkuat agar keluaran pada output ( 

speaker ) lebih besar. Pada power amplifier yang diperhatikan adalah memperbesar 

gain. Karena jika gain semakin besar maka keluaran tegangan akan semakin besar. 

Power amplifier memiliki jenis atau kelas – kelas penguat daya , diantaranya : 

1. Penguat daya kelas A 

Penguat kelas A merupakan penguat dengan kelas terbaik. Memiliki tingkat 

ditorsi sinyal yang rendah.  bipolar, FET, IGBT yang terhubung secara 
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konfigurasi Common Emitter. Letak titik (titik Q) berada di pusat kurva 

karakteristik atau berada pada setengah Vcc (Vcc/2) bertujuan untuk mengurangi 

distori pada saat penguatan sinyal. 

2. Penguat daya kelas B 

Penguat daya kelas B berfungsi  mengatasi masalah efisiensi dan pemanasan yang 

berlebihan pada Penguat Kelas A. Letak titik (Q-point) berada di ujung kurva 

karakteristik sehingga menguatkan setengah input gelombang atau 180° 

gelombang. Karena melakukan penguatan setengah gelombang dan 

menonaktifkan setengah gelombang lainnya, Penguat Kelas B ini  memiliki 

efisiensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan penguat kelas A. Penguatan atau 

Amplifier kelas B ini memiliki efisiensi sebesar 78,5%. Kelemahan pada Penguat 

Kelas B ini adalah terjadinya distorsi cross-over. 

3. Penguat daya  kelas AB 

Penguat kelas AB adalah gabungan dari penguat kelas A dan penguat kelas B. 

Penguat kelas AB merupakan kelas penguat digunakan desain Audio Power 

Amplifier. Titik kerja penguat kelas AB berada diantara titik kerja penguat kelas 

A dan titik kerja penguat kelas B,  sehingga Penguat kelas AB dapat 

menghasilkan penguat sinyal yang tidak distorsi seperti pada penguat kelas A dan 

mendapatkan efisiensi daya yang lebih tinggi seperti pada penguat kelas B. 

Penguat Kelas AB menguatkan sinyal dari 180° hingga 360° dengan efisiensi 

daya dari 25% hingga 78,5%. 

4. Penguat daya kelas C 

Amplifier atau Penguat Kelas C menguatkan sinyal input kurang dari setengah 

gelombang (kurang dari 180°) sehingga distorsi pada Outputnya menjadi sangat 

tinggi. Namun Efisiensi daya pada penguat kelas C ini sangat baik yaitu dapat 

mencapai efisiensi daya hingga 90%. Penguat Kelas C ini sering digunakan pada 

aplikasi khusus seperti Penguat pada pemancar Frekuensi Radio dan alat-alat 

komunikasi lainnya. 
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5. Penguat daya kelas D 

Penguat daya kelas D ini menggunakan penguatan dalam bentuk pulsa atau 

biasanya disebut dengan teknik Pulse Width Modulation (PWM), dimana lebar 

pulsa ini proposional terhadap amplitudo sinyal input yang pada tingkat akhirnya 

sinyal PWM akan menggerakan transistor switching ON dan OFF sesuai dengan 

lebar pulsanya. Secara teoritis, Penguat kelas D dapat mencapai efisiensi daya 

hingga 90% hingga 100% karena transistor yang menangani penguatan daya 

tersebut bekerja sebagai Switch Binary yang sempurna sehingga tidak terjadi 

pemborosan waktu saat transisi sinyal dan juga tidak ada daya yang diboroskan 

saat tidak ada sinyal input. Transistor yang digunakan untuk Amplifier kelas D ini 

umumnya adalah transistor jenis MOSFET.  Suatu Penguat Kelas D umumnya 

terdiri dari sebuah  generator gelombang gigi gergaji, Komparator, Rangkaian 

Switch dan sebuah Low Pass Filter. 

 

 Prinsip kerja power amplifier 

Pada daerah kerja kelas A semua gelombang yang diolah memerlukan arus 

IC. Walaupun tidak ada sinyal pada input, penguat (transistor) sudah menghantarkan 

arus. Sedangkan pada daerah kerja kelas b, arus diperlukan saat setengah gelombang 

saja. Karena saat belum ada sinyal, belum ada aliranarus pada IC, maka sering 

menimbulkan cacat silang (Cross Over Distortion). Untuk itu daerah kerjanya dirubah 

menjadi kelas AB. Pada kelas AB sebelum diberi sinyal arus IC sudah mengalir saat 

sinyal input = 0 (nol). Penguat kelas AB digunakan untuk menghilangkan cacat 

silang.. 

2.4 Speaker 

Speaker adalah transduser yang dapat mengubah sinyal listrik menjadi sinyal 

suara yang dapat didengar oleh manusia dengan cara mengetarkan komponen 

membran pada Speaker tersebut sehingga terjadilah gelombang suara[]. Gambar 2.6 

menunjukkan bagian – bagian dari speaker. 
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Gambar 2.6 Bagian Speaker 

Sumber :Teknikelektronika.com 

 

Bagian pada Speaker terdapat 4 bagian, yaitu : 

1. Kumparan bertujuan menghasilkan energi mengalirkan energi gerak kepada 

conus. Perubahan medan magnet di dalam speaker akan menyebabkan kumparan 

bergerak sebagai akibat interaksi dengan medan konstan magnet.  

2. Magnet bertujuan menginduksi membrane untuk menghasilkan medan magnet. 

3. Membran bertujuan menerima induksi dari magnet untuk menghasilkan 

gelombang suara. 

4. Cronus menghasilkan menghasilkan gelombang tekanan yang diakibatkan 

gerakan kumparan. Gelombang tekanan inilah yang menyebabkan bunyi pada 

speaker. 

 

2.5 IP Kamera 

IP Kamera adalah salah satu jenis kamera video digital yang digunakan untuk 

memantau keadaan atau situasi, mengirimkan dan menerima data melalui jaringan 

internet[9]. Dalam Gambar 2.7 merupakan salah satu jenis IP kamera dengan vendor 

penyedia SPC yang mempunyai beberapa keunggulan. 
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Gambar 2.7 IP Camp SPC Baby Cam expert y203  

 

Fitur – Fitur dari IP Kamera : 

a) 2 way audio :Untuk dapat berkomunikasi 2 arah. 

b) LED  lightning : digunakan untuk memberikan cahaya dari infrared jika 

cahaya kurang. 

c) Streaming : Dapat dilihat dengan  secara streaming  

d) Wireless Network : Konfigurasi awal dilakukan melalui router , akan tetapi 

setelah IP Camera terinstall, dapat digunakan menggunakan wireless network. 

Spesifikasikamera SPC ditunjukkan Tabel 2.1 

Tabel 2.1 Spesifikasi IP kamera SPC 

Sensor 
1/4 CMOS Sensor , 11 IR LEDS (Night 

Visibility UpTo 10m) 

Support 2 arah komunikasi 



14 

 

Video Video Stream And 1 Way MPEG 

Angle 
Pan/Tilt Angle : Horz : 355" &amp; Vert 

: 120" 

Connection 
IR-cut, WPS, WIRED LAN Port / 

WIRELESS 

Min Illum 0,5Lux 

Power DC 12 V 

 

 

Gambar 2.8 Port antar muka 

Gambar 2.8 menunjukkan port antar muka IP kamera.Port pada IP kamera 

terdapat port LAN, berfungsi sebagai penghubung kamera dengan jaringan local 

(LAN). Terdapat antenna wifi, berfungsi sebagai penerima dan pemancar sinyal wifi. 

Suppy daya sebesar DC 12 V. Terdapat pula pord micro SD, berfungsi sebagai 

masukan micro SD sebagai storage atau media penyimpanan bagi kamera. 
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2.6 Jaringan 

Jaringan merupakan kombinasi dari perangkat keras, perangkat lunak dan 

pengkabelan yang memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan pengguna 

lainnya. Selain itu jaringan computer juga dapat diartikan kumpulan beberapa 

computer dan peralatan lain yang saling terhubung menggunakan peraturan tertentu. 

Hubungan ini dapat menggunakan kabel maupun wireless. Beberapa jenis tipe 

jaringan berdasarkan lokasi/ areanya diantaranya 

 LAN ( Local Area Network ) 

LAN merupakan jaringan yang berada dalam area local yang sama. 

Penggunaan jaringan LAN biasanya sebatas dalam ruangan. 

 MAN ( Medium Area Network ) 

MAN merupakan kumpulan dari beberapa LAN. Penggunaan jaringan MAN 

biasanya dalam ruang lingkup satu gedung 

 WAN ( Wide Area Network ) 

WAN merupakan kumpulan dari beberapa MAN. Penggunaan jaringan WAN 

biasanya dalam ruang lingkup satu kota. 

Informasi data akan mengalir dari satu computer ke computer lain , sehingga 

masing – masing computer yang terhubung dapat bertukar data.  

2.6.1 TCP / IP 

TCP ( Tranmission Control Protokol ) sedangkan IP ( Internet Protocol ) 

adalah protocol standart yang dimiliki oleh semua system operasi. Protocol adalah 

prosedur yang mengatur beberapa fungsi yang tersedia dalam computer. Protocol 

mengijinkan komunikasi antar pengguna computer sihingga dapat bertukar informasi 

ataupun data.  
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Ada beberapa protocol yang saling berhubungan dengan jaringan internet, 

yaitu : 

1. UDP 

UDP meupakan ( User Datagram Protocol ), menggunakan protocol UDP 

aplikasi computer dapat mengirimkan pesan tanpa komunikasi awal. 

2. FTP 

FTP (File Transfer Protokol) adalah protocol yang berfungsi untuk melakukan 

transfer data antar computer. Penggambilan data dari server disebut juga 

download dan pengiriman data menuju server disebut juga dengan upload. 

3. HTTP 

HTTP ( Hyper Text Tranfer Protocol ) adalah protocol yang berfungsi sebagai 

mentranfer halaman web di internet. 

4. SMTP 

SMTP ( Simple Mail Tranfer Protocol ) adalah protocol yang berfungsi 

mengirim data e-mail 

5. DHCP ( Dynamic Host Configuration ) adalah protocol yang dapat 

menentukan IP address yang terhubung pada computer. 

 

TCP/IP adalah system yang memiliki 4 lapisan, yaitu : 

1. Link Data Layer atau disebut juga data link / network interface layer yang dari 

device drive dalam sebuah system operasi dan NIC (Network Interface Card) 

yang terdapat dalam computer. Data link berfungsi menyediakan prosedur 

pengiriman data dalam sebuah jaringan. 

2. Network layer berfungsi sebagai handle perpindahan paket pada seputar 

jaringan dan mengarahkan paket data atau disebut routing 

3. Transport layer berfungsi menyediakan sebuah aliran data untuk dua computer 

application layer pada atasnya. 

4. Application layer berfungsi menangani aplikasi yang ada secara detail. 
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2.7 Internet of Things (IoT) 

Internet of Things adalah sebuah kemampuan untuk menghubungkan objek – 

objek cerdas dan memungkinkannya untuk berinteraksi dengan objek lain, 

lingkungan maupun dengan peralatan komputasi cerdas lainnya melalui jaringan 

internet [4]. Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Dias Prihatmoko tahun 

2016 [7] yang digunakan untuk pembelajaran di UNISU Jepara yang  bertujuan 

sebagai pembelajaran untuk mahasiswa. Telah dilakukan prototype dengan LED 

sebagai indikator yang di control melalui web. 

 

Gambar 2.9 Internet of Things 

Internet of things dapat diakses dimanapun dan kapanpun, akses 

menggunakan jaringan internet. Hal ini terjadi karena internet of things semua data 

akan disimpan dalam cloud atau penyimpanan dalam internet ditunjukkan Gambar 

2.9.Sehingga hal inilah yang mnyebabkan pengguna dapat mengaksesnya dari 

manapun. 

Dengan menggunakan internet of things memudahkan pengguna untuk 

mengontrol sesuatu. Contohnya pada saat lupa mengunci rumah, dengan 

menggunakan IoT pengguna tidak harus dating kerumah cukup mengendalikan atau 

mengontrol dari smartphome. 

Cara kerja dari internet of things dengan memanfaatkan pemrograman dimana 

setiap statement menghasilkan sebuah interaksi antara sesame computer atau mesin 

tanpa adanya campur tangan dari manusia dan dalam jarak berapapun. Internet yang 

berperan penting dalam menyambungkan antara pengguna dan perangkat. 
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2.8 Full Duplex 

Full Duplex adalah kedua stasiun dapat melakukan transmisi secara simultan, 

keduanya bisa berkomunikasi dalam dua arah pada waktu yang sama[5] ditunjukkan 

Gambar2.10.Keuntungan full duplexadalah komunikasi menjadi lebih efisien dan 

dapat langsung berkomunikasi.contoh komunikasi secara full duplex adalah saat 

bertelepon, kedua pengguna dapat saling berkomunikasi tanpa saling 

menunggu.Adanya dua jaringan mempunyai kebelihan jika salah satu jaringan ada 

gangguan maka tidak mengganggu jalur yang lain.  

 

Gambar 2.10 Komunikasi secara Full Duplex 

Selain full duplex terdapat komunikasi lain diantaranya : 

1. Simplex 

 Simplex adalah komunikasi 1 arah dan tidak memungkinkan penerima dan 

pengirim saling bertukar informasi. Pada komunikasi simplex sinyal – sinyal yang 

dikirim hanya satu arah saja dalam waktu yang bersamaan. Contoh komunikasi 

simplex adalah siaran televise dan radio 

2. Half – duplex  

 Pada komunikasi half duplex dapat dilakukan komunikasi dua arah, pengguna 

dapat mengirim dan menerima informasi yang akan diberikan, tetapi bedanya dengan 

full duplex adalah  saat pengiriman data tidak dapat dalam waktu yang bersamaan. 

Half duplex dapat melakukan komunikasi 2 arah secara bergantian. Contoh 

penggunaan komunikasi half duplex adalah walkie – talkie ( HT ) 
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2.19 Router 

Router adalah sebuah perangkat yang berfungsi mengirimkan paket data 

melalui jaringan lokal (LAN) maupun jaringan internet[10] . Proses pengiriman data 

pada router disebut juga routing. Router memiliki fasilitas DHCP (Dynamic Host 

Configuration Procotol), dengan mensetting DHCP, dapat membagi IP Address, 

fasilitas lain dari Router adalah adanya NAT (Network Address Translator) yang 

dapat memungkinkan suatu IP Address atau koneksi internet disharing ke IP Address 

lain[11]. Gambar 2.11 merupakan perangkat router. 

Gambar 2.11 Router 

Gambar 2.12 Jaringan Menggunakan Router 

Pada Gambar 2.12 menunjukkan router sebagai penghubung antara IP 

kamera dan laptop. Selain dapat saling menghubungkan dalam satu jaringan yang 

sama (LAN) router juga dapat menghubungkan jaringan yang berbeda. Router 

terdapat 2 jenis yaitu router yang menggunakan kabel rj-45 dan router yang 

menggunakan wireless. Router wireless mempunyai keunggulan tidak membutuhkan 

kabel dan aksesnya bisa langsung menggunakan wifi. 




