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BAB II  

LANDASAN TEORI  

  

Pada bab ini akan dibahas tentang arduino, dan komponen-komponen 

elektronika. Semua pembahasan tersebut berguna dalam menunjang sistem yang 

akan dibuat, sehingga sistem dapat berjalan sesuai yang diharapkan.  

2.1  Arduino   

Merupakan platform dari physical computing yang bersifat open source. 

Arduino tidak hanya sebagai sebuah alat pengembangan, tetapi juga merupakan 

kombinasi dari hardware, bahasa pemrograman dan Integrated Development 

Environment (IDE) yang canggih. Arduino juga banyak modul pendukung (sensor, 

tampilan, penggerak, dan sebagainya) yang bisa disambungakan dengan arduino. 

arduino ini merupakan board microcontroller yang didasarkan pada ATmega168. 

Arduino Nano memuat semua yang dibutuhkan untuk menunjang microcontroller, 

mudah menghubungkannya dengan sebuah komputer dengan sebuah kabel USB 

atau mensuplainya dengan dengan sebuah adaptor AC ke DC atau menggunakan 

baterai untuk memulainya.   

ATmega168 pada Arduino Nano hadir dengan sebuah bootloader yang 

memungkinkan kita untuk mengupload kode baru ke ATmega168 tanpa 

menggunakan pemrograman hardware eksternal.    

Microcontroller Arduino Nano berfungsi sebagai pusat pengelolah data atau 

dapat dikatakan sebagai CPU (Central Proccesing Unit), yang mana tugasnya 

mengolah semua data yang masuk dan data keluar.  
 

Kelebihan Arduino  

1. Lintas Platform, software arduino dapat dijalankan pada sistem operasi 

Windows, Macintos OSX dan Linux, sementara plarform lain umumnya 

terbatas hanya pada Windows.  

2. Sangat mudah dipelajari dan digunakan, karena bahasa pemrogramannya 

masih sama dengan bahasa C.  
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3. Opensource, baik dari sisi hardware maupun software.  

4. Memiliki modul siap pakai shield yang bisa ditancapkan pada board arduino.  

Misalnya shield GSM/GPRS, GPS, Ethernet, SD Card, dll.  

  

   

Gambar 2.1  Arduino Nano[1] 

2.1.1 Hardware Arduino  

Arduino merupakan platform open source secara hardware dan software. 

arduino terdiri dari microcontroller megaAVR seperti ATmega8, ATmega168, 

ATmega328, dan ATmega 2560 dengan menggunakan Kristal osilator 16MHz, 

namun ada beberapa tipe Arduino yang menggunakan Kristal osilator 8 MHz catu 

daya yang dibutuhkan untuk mensupply minimum sistem arduino cukup dengan 

tegangan 5 VDC. Port arduino Atmega series terdiri dari 20 pin yang meliputi 14 

pin I/O digital dengan 6 pin dapat berfungsi sebagai output PWM ( Pulse Width 

Modulation) dan 6 pin I/O analog.  
 

Arduino Nano adalah board microcontroller berbasis ATmega168. 

Memiliki 14 pin input dari output digital dimana 7 pin input tersebut dapat 

digunakan sebagai output PWM (Pulse Width Modulation) dan 8 pin input analog, 

16 Mhz osilator kristal, koneksi USB, jack power, ICP header, dan tombol reset. 

Untuk mendukung microcontroller agar dapat digunakan, cukup hanya 

menghubungkan board arduino ke komputer dengan menggunakan kabel USB dan 

AC adaptor sebagai supply atau baterai untuk menjalankannya. Arduino Nano 

memiliki 16 KB memori flash untuk menyimpan kode dan 2 KB untuk bootloader. 

ATmega 168 memiliki 1 KB dari SRAM dan 512 byte EEPROM.  
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Kelebihan arduino ini tidak membutuhkan flash programmer external 

karena di dalam chip microcontroller Arduino telah diisi dengan bootloader yang 

membuat proses upload menjadi lebih sederhana. Proses upload yang tidak 

memerlukan chip programmer khusus, koneksi sudah menggunakan port USB, dan 

fasilitas chip yang lengkap seperti untuk komunikasi serial, I2C, PWM. Tugas akhir 

ini menggunakan Arduino Nano karena jenis ini banyak digunakan. Selain arduino 

board, juga terdapat tambahan yang disebut shield untuk pengembangan arduino. 

Microcontroller merupakan bagian yang sangat penting, karena microcontroller ini 

berfungsi sebagai otak dari perancangan sistem yang berfungsi mengatur  proses 

dan cara kerja fari suatu perancangan alat. Microcontroller ini dapat didefinisikan 

sebagai suatu rangkaian LSI (Large Scale Integrated) yang didesain untuk 

melaksanakan fungsi-fungsi suatu unit pemrograman sentral suatu  computer digit 

dan suatu sistem logika universal yang dapat diprogram pada sebuah chip silicon. 

Microcontroller adalah sebuah IC yang dapat diprogram untuk melakukan hal-hal 

yang ditemtukan dalam program.    
 

Arduino Nano berbeda dari semua board Arduino sebelumnya, Arduino 

Nano tidak menggunakan chip driver FTDI USB-to-serial. Sebaliknya, fitur-fitur 

Atmega16U2 (Atmega8U2 sampai ke versi R2) diprogram sebagai sebuah 

pengubah USB ke serial Revisi ke 2 dari board. Arduino Nano mempunyai sebuah 

resistor yang menarik garis 8U2 HWB ke ground, yang membuatnya lebih mudah 

untuk diletakkan ke dalam DFU mode.  

  

Gambar 2.2 Rangkaian Arduino Nano[1] 
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Fitur AVR ATmega168  

  ATmega168 adalah microcontroller keluaran dari atmel yang mempunyai 

arsitektur RISC (Reduce Instruction Set Computer) yang dimana setiap proses 

eksekusi data lebih cepat dari pada arsitektur CISC (Completed Instruction Set 

Computer).   

Microcontroller ini memiliki beberapa fitur lain yaitu:  

1. 130 macam instruksi yang hampir  semuanya dieksekusi dalam satu siklus 

clock  

2. 32 x 8-bit register serbaguna.  

3. Kecepatan mencapai 16 MIPS dengan clock 16 Mhz.  

4. 16 KB Flash memory dan pada arduino memiliki bootloader yang 

menggunakan 2 KB dari flash memory sebagai bootloader.  

5. Memiliki  EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read Only 

Memory) sebesar 512 byte sebagai tempat penyimpanan data semi permanent, 

karena EEPROM tetap dapat menyimpan data meskipun catudaya dimatikan.   

6. Memiliki SRAM (Static Random Access Memory) sebesar 1 KB.  

7. Memiliki pin I/O digital sebanyak 14 pin 8 diantaranya PWM (Pulse Width 

Modulation) output.  

8. Master / Slave SPI Serial interface.  

Tabel 1.1 Rangkaian Arduino[1] 

Microcontroller  ATmega168  

Tegangan pengoprasian  5v  

Tegangan input yang disarankan  7-12v  

Batas tegangan input  6-20v  

Jumlah pin I/O digital  14 (6 diantaranya menyediakan 

output PWM)  

Jumlah pin input analog  8  
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Arus DC tiap pin I/O  40 mA  

Arus DC untuk pin 3.3V  50mA  

Memori flash  16 KB (ATmega168), sekitar 2  

KB digunakan oleh bootloader  

SRAM  1 KB (ATmega168)  

EEPRAM  512 byte (ATmega168)  

Clock Speed  16 Mhz  

  

2.2  Sound Sensor  

          Sound Sensor adalah sebuah alat yang mampu mengubah gelombang  

Sinusioda suara menjadi gelombang sinus energi listrik (Alternating Sinusioda 

Electric Current). Alat pendeteksi sinyal suara bekerja berdasarkan prinsip 

pemfilteran suara yang didengar oleh komponen mikrofon. Sinyal analog hasil 

pembacaan mikrofon akan disaring dengan menggunakan unit bandpass filter yang 

meloloskan sinyal analog.  

Sound Sensor bekerja berdasarkan besar/kecilnya kekuatan gelombang 

suara yang mengenai membran sensor yang menyebabkan bergeraknya membran 

sensor yang juga terdapat sebuah kumparan kecil di balik membran tadi naik dan 

turun. Oleh karena kumparan tersebut sebenarnya adalah ibarat sebuah pisau 

berlubang-lubang, maka pada saat ia bergerak naik-turun, ia juga telah membuat 

gelombng magnet yang mengalir melewatinya terpotong-potong. Kecepatan gerak 

kumparan menentukan kuat-lemahnya gelombang listrik yang dihasilkannya. 

Diperlukan bebrapa komponen dalam pembuatan Sound Sensor.   

Komponen yang diperlukan sangat mudah ditemukan dan memiliki harga 

yang terjangkau. Komponen-komponen yang dibutuhkan antara lain resistor 

memiliki dua saluran yang fungsinya untuk menahan arus listrik dengan 

memproduksi penurunan tegangan diantara dua salurannya sesuai dengan arus, 

kondensator, trimpot memiliki hambatan listrik yang dapat diubah-diubah dengan 

cara memutar porosnya, dioda adalah bahan semikonduktor yang dapat menghantar 

arus listrik pada satu arah saja, IC (Intergrated Circuit) atau sirkuit, kondensator 
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mic, LED untuk mengeluarkan emisi cahaya, timah, solder, kabel secukupnya dan 

lain-lain.  

  

Gambar 2.3 Sound Sensor[2] 

Spesifikasi:    

• Sensitivitas bisa diatur (stel potensiometer warna biru)  

• Tegangan kerja 3.3V-6V  

• Output bentuk digital (0 dan 1, tinggi dan rendah)  

• Dengan lobang baut utk instalasi  

• Ukuran papan PCB 3.4cm x 1.6cm   

Sensitivitas 2 meter dari posisi sensor  Interface:  

1. VCC    : tegangan input 3.3V-5V  

2. GND   : ground  

3. DO     : digital output (0 dan 1)  

4. AO     : analog output  
 

2.3 Sensor Berat 

Load Cell adalah salah satu Sensor yang banyak digunakan di timbangan-

timbangan elektronika untuk mengukur berat suatu benda. Load Cell mengubah 

suatu gaya tekanan, menjadi besaran listrik. Load Cell juga dapat digunakan untuk 

mendeteksi adanya gerak-gerak pada suatu objek yang hendak diotomatiskan. 
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   Load Cell juga biasa disebut Transducer, yaitu gaya yang bekerja 

berdasarkan prinsip deformasi sebuah material akibat adanya tegangan mekanis 

yang bekerja, kemudian merubah gaya mekanik menjadi sinyal listrik. Untuk 

menentukan tegangan mekanis didasarkan pada hasil penemuan Robert Hooke, 

bahwa hubungan antara tegangan mekanis dan deformasi yang diakibatkan disebut 

regangan. Regangan ini terjadi pada lapisan kulit dari material sehingga 

menungkinkan untuk diukur menggaunakan sensor regangan atau Strain Gauge. 

Strain adalah sejumlah deformasi pada material sebagai pengaruh dari aplikasi 

gaya. Lebih spesifik, strain didefinisikan sebagai perbandingan perubahan 

panjangnya, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.4 

Gambar 2.4 Definisi Strain[5] 

   Terdapat beberapa metode untuk mengukur strain, yang berikut ini adalah 

dengan strain gauge, sebuah device dengan beberapa resistansi bervariasi dan 

proporsional dengan sejumlah strain dalam device. Sebagai contoh, piezoresistive 

strain gauge yang merupakan semiconductor device di mana resistansi berubah 

taklinier dengan strain. Gauge, yang paling luas digunakan adalah bonded metallic 

strain gauge, berisi beberapa fine wire atau metallic foil yang disusun dalam pola 

garis (grid) seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.5. Pola garis dimaksimasi 

dengan sejumlah kawat metalik dalam arah parallel  
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Gambar 2.5 Garis Metallic Strain Gauge[5] 

   Parameter fundamental dari strain gauge adalah sensitivitas dari strain, 

diekspresikan secara kuantitatif sebagai gauge factor (GF). Gauge factor 

didefinisikan sebagai rasio dari pembagian perubahan dalam resistansi dengan 

pembagian perubahan dari panjangnya (strain):   

   Gauge factor untuk metallic strain gauges secara tipikal adalah di sekitar 2. 

Idealnya, resistansi dari strain gauge berubah hanya terhadap respon yang 

diaplikasikan pada strain gauge material, sebagaimana spesimen material di mana 

gauge diaplikasikan, juga akan merespon terhadap perubahan temperature [5]. 

   Divais yang menggunakan prinsip strain gauge secara internal yang sering 

digunakan untuk pengukuran massa adalah load cell. Load cell yang digunakan 

pada penelitian kali ini menggunakan load cell dengan jenis crane scale yaitu salah 

satu ujung nya merupakan tempat yang permanen, dengan bentuk fisik ditunjukkan 

pada Gambar 2.6. 

Gambar 2.6 Load Cell[5] 
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2.4 HX711 

   HX711 adalah sebuah komponen terintegrasi dari “AVIA 

SEMICONDUCTOR”, hx711 presisi 24-bit analog to digital conventer (ADC) 

yang didesain untuk sensor timbangan digital dan industrial control aplikasi yang 

terkoneksi sensor berat [7]. 

Gambar 2.7  Data output, input, gain selection timing dan control[7] 

   Setelah load cell mengirimkan hasil timbangan yang berbentuk sinyal 

analog maka dirubah  menjadi bentuk digtal, seperti gambar 2.8, dan PD_SCK 

mendapat inputan dari load cell dimana weight  sensor modul akan merubah sinyal 

analog menjadi sinyal digital dengan bentuk seperti getaran dan seterusnya, secara 

garis besar gambar diatas adalah gambaran perubahan dari sinyal analog menjadi 

sinyal digital. 

2.5 ESP9266 

   ESP8266 didefinisikan sebagai modul wifi serial atau sebuah platform 

elektronik yang open source, berbasis pada software dan hardware yang fleksibel 

dan mudah digunakan. ESP8266 sebagai sebuah platform komputasi fisik (Physical 

Computing) yang open source pada board input ouput sederhana, yang dimaksud 

dengan platform komputasi fisik disini adalah sebuah sistem fisik yang interaktif 

dengan penggunaan software dan hardware yang dapat mendeteksi dan merespon 

situasi dan kondisi. 
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   ESP8266 merupakan papan mikrokontroler yang berukuran kecil atau dapat 

diartikan juga dengan suatu rangkaian berukuran kecil yang didalamnya terdapat 

komputer berbentuk suatu chip yang kecil.  

Gambar 2.8 Hardware ESP8266[6] 

Pada Gambar 2.7. dapat dilihat sebuah papan ESP8266 dengan beberapa 

bagian komponen di dalamnya. Pada hardware ESP8266 terdiri dari 16 pin yang 

meliputi:  

a. GPIO0 – GPIO15  

Sejumlah pin yang dapat dijadikan sebagai pin input, output, input_pullup dan pin 

input_pulldown 

b. AnalogRead A0 (pin adc)   

Pin analog yang dapat digunakan untuk membaca nilai input yang memiliki nilai 

analog dan mengubahnya ke dalam angka antara 0 dan 1023[6]. 

c. GPIO16  

Sejumlah pin yang dapat dijadikan sebagai pin input, output, input_pullup dan pin 

input_pulldown[6]. Pin ini juga sebagai pin XPD untuk deepsleep()[6]. ESP8266 

dapat mengambil daya dari USB port pada komputer dengan menggunakan USB 

charger atau dapat pula mengambil daya dengan menggunakan suatu AC adapter 

dengan tegangan 3 volt (tegangan input disarankan tidak lebih dari 3 volt).  

2.6 Motor Servo  

Servo motor adalah motor yang bisa bergerak ke posisi tertentu berdasarkan 

pulsa yang diberikan kepadanya. RC servo motor bisa digunakan untuk mobil 

remote control (RC Car), robot dan lain-lain. RC servo motor terdiri dari dc motor, 

gear, sensor posisi untuk feedback (umpan balik) berupa potensiometer, dan 

rangkaian elektronik untuk mengontrol motor dc tersebut[1]. 



17 

 

Motor servo mempunyai 3 pin (kabel) masukan yaitu:  

Pin 1: kabel warna putih / kuningan untuk pulsa  

Pin 2: kabel warna merah untuk tegangan positif ( biasanya + 5V)  

Pin 3: kobel warna hitam untuk ground  

RC Servo motor adalah alat yang ”aktif” artinya ketika perintah untuk 

bergerak diberikan, maka motor servo akan mempertahankan posisinya selama 

pulsa yang diberikan tidak berubah. Putaran motor servo tidak selalu sama karena 

ada RC motor servo yang didesain untuk putaran 90, 180, 270 derajat dan ada yang 

mempunyai putaran 360 derajat. Dalam RC servo motor, dikenal istilah posisi 

netral. Posisi netral didefinisikan sebagai posisi tengah atau center antara putaran 

maximum kekiri dan putaran maximum kekanan.  

RC servo motor dapat bergerak apabila ada pulsa yang diberikan sebagai 

perintah penentuan posisi. Teknik pemberian pulsa yang diberikan ke RC servo 

motor adalah PWM. PWM untuk RC servo motor adalah untuk mengontrol posisi 

dan berbeda dengan teknik PWM untuk mengontrol kecepatan.  

PWM yang diberikan ke motor servo adalah suatu sinyal berbentuk pulsa 

yang mempunyai lebar yang bervariasi yang akan diartikan oleh motor servo 

sebagai perintah penentuan posisi. Pulsa ini mempunyai parameter yaitu lebar 

maxsimum, lebar minimum dan lebar netral. Tidak ada nilai standar untuk lebar 

pulsa, tetapi ada konvensi/kesepakatan yang bisa diterima. Konvensi ini adalah 

bahwa pulsa yang mempunyai lebar sekitar 1500us (1.5mS) per periode adalah  
pulsa yang memberikan posisi netral pada RC servo motor. Bila pulsa yang 

diberikan lebih besar dari 1.5mS dan kurang dari 2 mS, maka RC servo motor akan 

bergerak kekanan dan bila pulsa yang diberikan kurang dari 1.5 mS dan lebih besar 

dari 1 mS, maka RC servo motor akan bergerak kearah kiri. Waktu yang ditentukan 

untuk pemberian satu pulsa dan periode ini adlah 14mS – 20 mS. Setiap jenis RC 

servo motor mempunyai variasi lebar pulsa yang berbeda tergantung dari merk dan 

jenis RC servo motor yang digunakan.  
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Gambar 2.9 Motor Servo[1] 

Spesifikasi:   

Modulasi  : Digital  

Torsi   : 4.8 Volt: 130.5 oz-in (13.5kg-cm)  

1.0  Volt: 152.8 oz-in (15.00kg-

cm)  

Speed   : 4.8 Volt 0.20 sec/60 derajat  

6.0Volt 0.16 sec/60 derajat  

Berat   : 1.9 oz (55,0g)  

Dimensi  : Panjang 1.6 in (40.7mm)  

  Lebar 0.78 in (19.7mm)  

  Tinggi 1.69 in (42.9mm)  

Tipe Motor  : 3-pole  

Tipe Gear   : Metal   
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2.7 Power Supply  

       Merupakan  rangkaian catu daya yang menghasilkan tegangan 5 V DC 

stabil yang digunakan untuk supply tegangan sistem microcontroller Arduino Nano. 

Pada rangkaian catu daya atau power supply terdiri dari rangakaian penyearah yang 

menggunakan metode jembatan atau bridge rectifier dan regulasi tegangan dari 

PLN menggunakan IC regulator yang sudah ditentukan. Perangkat elektronika 

mestinya dicatu oleh supply arus searah DC ( Direct Current) yang stabil agar dapat 

bekerja dengan baik.  

 

2.8 Logika Fuzzy 

   Logika fuzzy merupakan salah satu komponen pembentuk soft computing. 

Logika fuzzy pertama kali diperkenalkan oleh prof. Lotfi A. zedeh pada tahun 1965. 

Dasar logika fuzzy adalah teori himpunan fuzzy. Pada teori himpunan fuzzy, peranan 

derajat keanggotaan sebagai penentu keberadaan elemen dalam suatu himpunan 

sangatlah penting. Nilai keanggotaan atau derajat keanggotaan (membership 

function) menjadi ciri utama dari penalaran dari logika fuzzy tersebut. 

 

2.9 Metode Tsukamoto 

   Sistem inferensi fuzzy merupakan suatu kerangka komputasi yang 

didasarkan pada teori himpunan fuzzy, aturan fuzzy yang berbentuk IF-THEN, dan 

penalaran fuzzy. Secara garis besar, diagram blok proses inferensi fuzzy terlihat 

pada gambar berikut : 

 

  

 

 

 

 

 

Gambar 2.10 Diagram Blok Sistem Inferensi Fuzzy 
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 Sistem inferensi fuzzy menerima input crisp. Input ini kemudian dikirim 

kebasis pengetahuan yang berisi n aturan fuzzy dalam bentuk IF-THEN. Fire 

strength (nilai keanggotaan anteseden atau α) akan dicari pada setiap aturan. 

Apabila aturan lebih dari satu, maka akan dilakukan agregasi semua aturan. 

Selanjutnya pada hasil agregasi akan dilakukan defuzzy untuk mendapatkan nilai 

crisp sebagai output sistem. Salah satu metode FIS yang dapat digunakan untuk 

pengambilan keputusan adalah metode Tsukamoto. Berikut ini adalah penjelasan 

mengenai metode FIS Tsukamoto.  

Metode Tsukamoto adalah perluasan dari penalaran monoton. Pada metode 

Tsukamoto, setiap konsekuen pada aturan yang berbentuk IF-THEN harus 

direpresentasikan dengan suatu himpunan fuzzy dengan fungsi keanggotaan yang 

monoton. Sebagai hasilnya, output hasil inferensi dari tiap-tiap aturan diberikan 

secara tegas (crisp) berdasarkan α- predikat (fire strength). Hasil akhirnya diperoleh 

dengan menggunakan  rata-rata  terbobot seperti ditunjukkan pada gambar 2.11.  

Gambar 2.11 Inferensi dengan menggunakan Metode 

Tsukamoto  




