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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.  Raspberry Pi 

Raspberry Pi adalah modul micro computer yang mempunyai input dan output 

atau General Port Input Output(GPIO). Jika dibandingkan dengan jenis 

mikrokontoller lain, Raspberry Pi  memiliki port  untuk koneksi USB, Keyboard, 

mouse, HDMI. Adapun fitur dasar yang terdidapat pada bord Raspberry pi 3 antara 

lain seperti HDMI,  Video analog  (RCA port),   Audio output, 2 buah port USB 

 difungsikan  keyboard dan mouse, 26 pin I/O digital, CSI port (Camera Serial 

Interface ), DSI (Display Serial Interface), LAN port (network), SD Card slot   SD 

Card  memori yg menyimpan sistem operasi berfungsi spt hardisk pd PC.\ 

Banyak software yang mendukung Raspberry Pi 3 meliputi mobaXterm, Putty, 

Bitsave. Diantaranya pasti memiliki kelebihan dan kekurangan, atau dapat dipilih 

sesuai dengan selera para pengguna itu sendiri. 

Keunggulan scripting  dengan python disbanding dengan bash atau yang lain 

adalah kode kode lebih mudah ditulis dan dibaca, dan juga banyak terdapat modul 

modul yang beragam. Sehingga untuk melakukan sesuati yang komplek atau terkesan 

rumit akan dapat dilakukan dengan mudah. Kekurangannya tidak dapatnya realtime. 

Sehingga untuk melakukan pekerjaan yang mempunyai delay tidak lama dan tingkat 

presisi juga tidak tinggi masih dapat dilakukan. 

Pada port GPIO, nomor – nomor pin sesuai dengan apa yang telah disediakan 

atau didesain oleh pabrik. Kita bisa juga menggunakan standart yang lain dengan 

menggunakan perintah set mode. Mode ini adalah penamaan pin sesuai dengan urutan 

pin pada RPi board, jadi pin pertama adalah GPIO1, kedua adalah GPIO2 dan 

seterusnya. 
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Bentuk fisik dari board Raspberry pi 3 pi 3 REV B didapat melihat dalam 

gambar 2.1 dan blok diagram dari rapsberry dalam gambar 2.2 : 

 

 

Gambar 2.1 Raspberry pi 3 Pi Rev.B 

Sumber: Raspberry pi 3 datasheet 

 

 

 

Gambar 2.2 Diagram Blok Raspberry pi 3 Pi Rev.B 
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2.1.1.Spesifikasi Raspberry Pi 

Raspberry memiliki spesifikasi sebagai berikut. 

1. USB port 

USB port yang difungsikan merupakan USB 2.0.tarikan awal 

arus maksimumnya merupakan 100mA untuk jangka pendek. 

2. LAN Port 

LAN port yang terdapat pada Raspberry difungsikan untuk 

mengakses jaringan. 

3. CSI Header 

Terdiri  dari 15 pin flat flex yang terhubung pada GPU. CSI 

header sebagai standar interface serial yang bisa dihubungkan 

pada suatu kamera CSI-COMPLIANT. 

4. DSI Header 

DSI (Display Serial Interface) disini digunakan untuk modul 

LCD.Seperti halnya CSI, DSI juga terhubung dengan GPU. Jika 

DSI difungsikan dengan tambahan inter-Integrated Circuit Bus 

(I2C bus) maka akan memberikan kemampuan touch-interface. 

5. SD Card Slot 

Sebagai media untuk menyimpanan pada  Raspberry merupakan 

card.  

6. GPIO Headers 

General-Purpose Input/Output (GPIO) merupakan pin generik 

berjumlah 26 pin. Pada konektor GPIO difungsikan inisial “P1-

XX” agar tidak membingungkan penggunanya, “XX” tersebut 

menandakan letak posisi pin tersebut. Jika dilihat bagian bawah 

PCB pada GPIO header terdapat sebuah label bertuliskan “Pi”, 

menandakan pin 1 GPIO atau inisialnya Pi-01. Berhadapan 

dengan itu merupakan P1-02. Pin di akhir kebalikan P1-01 

merupakan P1-25 dan pin di akhir kebalikan P1-02 merupakan 
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P1-26. Beberapa pin diberi label seperti “NC” atau “DNC”. Itu 

berarti “No Connect” atau “ DoNot Connect”dan untuk pin yang 

berlabel seperti itu tidak dihubungkan dengan apapun. Adapun 

konfigurasi pin GPIO diperlihatkan pada gambar 2.3: 

 

Gambar 2.3 Konfigurasi Pin GPIO Raspberry REV B 

7.  Analog Video Output 

Pada Raspberry terdapat analog video output.Analog video 

output tersebut dalam wujud gabungan RCA output. Selain 

analog video output terdapat juga HDMI output, tetapi kedua 

output tersebut tidak bisa difungsikan sekaligus sebagai output. 

Jika mempunyai keluaran kedua-duanya, HDMI akan menjadi 

sebagai keluaran aktif. 

8. Audio Output 

Audio output dalam bentuk 3,5mm stereo audio socket. Seperti 

halnya analog video output, audio output juga tidak difungsikan 
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bersamaan denganHDMI, ketika HDMI difungsikan maka output 

suara pada audio output tidak akan keluar. 

9. LED 

Terdapat LED yang berfungsi sebagai indikator dan menyatakan 

status atau kondisi sebuah raspberry yang dijelaskan pada tabel 

dibawah ini. 

Tabel 2.1 Tabel Kondisi Rapsberry 

LED and LED Color Description 

D5 Green System okay/SD card access 

D6 Red Power okay, 3.3 V 

D7 Green Full duplex; half duplex if the LED is off 

D8 Green Link activity for the LAN 

 

10. Pi Brains 

Pi Brains Raspberry menggunakan ARM1176JZF-S 700 MHz, 

versi ARM yang dipakai merupakan arsitektur ARMv6. 

11. Memory Chips 

Untuk Raspberry Rev.A sebesar 256 MB dan untuk Rev.B 

memiliki 512 MB.Memory chip ini tidak utuh difungsikan 

sebagai RAM, tetapi penggunaan memorinya dibagi dengan 

penggunaan memori GPU. 

2.2 Load Cell 

Timbangan digital merupakan piranti elektronik yang fungsikan untuk 

menimbang muatan, timbangan digital hadir dalam berbagai ukuran dan warna serta 

berasal dari bermacam-macam material. Timbangan digital tidak sama dengan 

timbangan manual karena timbangan itu berguna berdasarkan prinsip teknologi sel 

muatan di mana sel beban elektronik mengukur bobot benda pada keadaan tertentu. 

Sesudah muatan ditimbang ditransfer ke sinyal digital atau elektronik dan kemudian 
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ditunjukkan ke bentuk digital. Timbangan tersebut tersedia model, merek, ukuran, 

dan model yang berbeda, dan biasanya datang dengan baterai dan bobot kalibrasi, 

bantalan timbangan, serta nampan. Timbangan digital, seperti setiap tipe produk yang 

berbeda, bermacam-macam dalam harga dan kualitas (Pechler, 2011).Adapun jenis 

timbangan digital yang digunaan penulis adalah berdasar pada sensor berat (load cell) 

yang prinsip kerja timbangan digital dengan loadcell ini yaitu terdapat sebuah load 

cell yang akan memberikan output tegangan dari perubahan resistansi yang terjadi 

akibat adanya perubahan posisi penyangga beban, sehingga perubahan tersebut harus 

dimasukkan ke amplifier agar didapatkan tegangan yang bisa dibaca oleh ADC 

mikrokontroller, yang kemudian data ADC tersebut diteruskan ke motor cervo untuk 

menggerakkan lengan robot.(Limasari,2009) 

 

Gambar 2.4 Load Cell 

Sumber: (www.fut-elctronics.com) 

2.3  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. 
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Sering kali digunakan pada bidang aerospace, mekanik, elektrik, kimia, 

konstruksi, farmasi dan lainnya, digunakan untuk mengukur gaya tekanan, 

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 

Adapun bentuk fisik  modul HX711 diperlihatkan sebagaimana gambar 2.4: 

 

Gambar 2.5 Modul HX711 

Sumber: (https://learn.sparkfun.com/tutorials/load-cell-amplifier-hx711-breakout-

hookup-guide) 

HX711 merupakan modul ADC 24Bit yang difungsikan khusus untuk 

mengkonversi analog ke digital dengan input pengutan selisih seperti halnya pada 

Load Cell. Krena perubahan pada Load Cell sangatlah kecil dan peka terhadap 

perubahan maka modul HX711 dengan resolusi ADC 24bit ini sanat cocok 

difungsikan. Komunikasi yang digunakakan merupakan komuniksai serial sinkron 

dapat langsung dibaca oleh mikrokontroller dalam bentuk data biner. Adapun 

diagram HX711 diperlihatkan pada gambar 2.6:  

https://learn.sparkfun.com/tutorials/load-cell-amplifier-hx711-breakout-hookup-guide
https://learn.sparkfun.com/tutorials/load-cell-amplifier-hx711-breakout-hookup-guide
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Gambar 2.6 Pengkondisi Sinyal HX711 Load Cell 

Adapun proses pengaksesan data, pengkondisi sinyal ADC Load Cell type 

HX711 menggunkan komunikasi serial sincroune sehingga dalam pengambilan data 

maka mikrokontroller sebagai pusat pengontrol melakukan proses pembacaan bit 

dengan mengirimkan sinyal clock kemudian mengambil data. Proses komunikasi 

serial diakuka dengan mengacu pada timing diagram sebagaimana gambar 2.7: 

 

Gambar 2.7 Timing Diagram Pembacaan HX711 Load Cell 
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2.4  Garis Beban DC 

Garis beban dapat digambarkan pada kurva kolektor untuk memberikan 

gambaran bagaimana transistor pada daerah mana beroprasi. Pendekatannya sama 

dengan yang difungsikan pada diode. Rangkaian bias transistor diperlihatkan 

sebagaimana Gambar 2.8: 

 

 

Gambar 2.8 Rangkaian Bias Basis 

 

Tegangan sumber Vcc membias balik diode kolektor melalui Rc. Tegangan 

pada tahanan ini merupakan Vcc – Vce karena itu, arus yang melaluinya sama 

dengan : 

 𝐼𝑐 =
Vcc−Vce

Rc
                                                    (2-1) 

Adapun kurva  garis beban DC   diperlihatkan sebagaimana Gambar 2.9:

 

Gambar 2.9 Garis Beban DC 
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Garis beban DC memberitahukan secara sepintas daerah tegangan Vce yang 

aktif  sebuah transistor. Pada Gambar 2.9, transistor bekerja sebagai suatu sumber 

arus sepanjang garis beban DC, kecuali saturasi atau cut off dimana transistor bekerja 

sebagai sumber arus. Untuk sebuah transistor penguat, titik kerja yang baik 

merupakan pada posisi tengah yaitu posisi Q. Diposisi ini antara positive dan 

negative sinyal AC mempunyai penguatan yang sama, sehingga tidak terpotong salah 

satu. 

Titik sumbat (cut off) merupakan titik dimana garis beban memotong korva Ib 

= 0. Pada titik ini, arus basis nol dan arus kolektor sangat kecil, sebagian dapat 

diabaikan. Pada titik sumbat, diode emitor tidak lagi dibias maju, dan transistor 

kehilangan keja normalnya. Pada posisi ini, transistor dalam keadaan open atau 

terbuka. 

Difungsikan pendekatan, bahkan tegangan emitor-kolektor sama dengan 

ujung bahwa garis beban: 

 Vce (cut off) = Vcc 

Saturasi merupakan perpotongan  garis beban dan kurva Ib = Ib(sat). Pada 

titik ini, arus basis sama dengan Ib(sat) dan arus kolektor merupakan maksimum. 

Pada saturasi, diode kolektor tidak lagi di bias balik, dan transistor kehilangan kerja 

normalnya. 

Difungsikan suatu pendekatan, arus kolektor pada suatu saturasi sama dengan 

ujung atas  garis beban. 

𝐼𝑐(sat) =
𝑉𝑐𝑐

𝑅𝑐
                                                                               (2-2) 

Pada Gambar 2.9, Ib(sat) menggambarkan jumlah  arus basis yang baru saja 

menyebabkan terjadinya saturasi. Jika arusn basis lebih kecil pada Ib(sat), transistor 

bekerja pada daerah aktif, terletak disuatu tempat sepanjang garis beban DC. 

Sebaliknya, jika arus basis lebih besar pada Ib(sat), arus kolektor kira-kira sama 

dengan Vcc/Rc, merupakan nilai maksimum yang mungkin secara grafis, 
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perpotongan garis beban dengan setiap titk arus basis yang lebih besar pada Ib(sat) 

menghasilkan titik saturasi pada Gambar 2.9. 

Gambar 2.9 merupakan sebuah rangakaian bias basis ,  rangkaian tersebut 

diperoleh ketentuan : 

 

VBE – IBRB + VBB = 0    (2-3) 

 

 𝐼𝐵 =
𝑉𝐵𝐵−𝑉𝐵𝐸

𝑅𝐵
                                                          (2-4)            

 

2.5 Sensor optocoupler  

Sensor optocoupler disebut juga optoisolator atau isolator yang tergandeng 

optic, menggabungkan LED dan fototransistor dalam satu kemasan. Komponen ini 

memiliki LED pada sisi masukan dan fototransistor pada sisi keluaran. Keuntungan 

utama sensor optocoupler merupakan pemisah secara listrik antara rangkaian masuk 

dengan rangkaian keluarnya. Dengan sensor optocoupler, hubungan yang ada antara 

masukan dan keluaran hanya seberkas cahaya. Karena hal ini dapat memperoleh 

resistansi penyekatan diantara dua rangkaian tersebut. Sensor optocoupler yang 

dipakai merupakan yang terdiri  satu LED dan satu transistor foto seperti terlihat 

dalam Gambar 2.10 

 

Gambar 2.10 konstruksi dan Simbol Sensor optocoupler 

Sumber: 4N35 Datasheet 



  14 

 

 Adapun karakteristik dan rangkaian switching sensor optocoupler 

diperlihatkan dalam Gambar 2.11: 

 

Gambar 2.11 Karakteristik Sensor optocoupler 

Sumber: 4N35 Datasheet 

 Nilai RD dicari dengan persamaan: 

 

Berdasarkan Gambar 2.11 maka saat input sensor optocoupler high (1) aliran 

arus akan mengalir menuju resistansi RD kemudian menuju LED didalam opto 

coupler, sehingga LED didalam sensor optocoupler tersebut menyala. Pada kondisi 

tersebut, basis transistor terpicu oleh adanya sinar LED didalamemasan opto sehingga 

menyebabkan transistor sensor optocoupler jenuh (ON) dan arus pada output opto 

mengalir  Vcc menuju RL dan meleati collector dan emitter transitor menuju ground. 

Pada kondisi ini tegangan output merupakan sebesar VCE (mendekati nol),. Jika input 

opto negative, maka tidak ada picuan pada basis transistor sehingga arus pada output 

mengalir Vcc ke RL menuju output. Dengan demikain, maka saat input high (1) 

maka, output opto merupakan low (0) dan saat input low, output opto menjadi high. 

 

2.6      Driver Motor DC L298  

IC H-Bridge driver motor DC L298 memiliki dua buah rangkaian H-Bridge di 

dalamnya, sehingga dapat difungsikan untuk men-drive dua buah motor DC [8]. IC 

(2.5) 
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L298 masing-masing dapat mengantarkan arus hingga 2A. Namun, dalam 

penggunaannya, IC ini dapat difungsikan secara paralel, sehingga kemampuan 

menghantarkan arusnya menjadi 4A.  

Prinsip kerja IC L298, IC ini memiliki empat channel masukan yang didesain 

untuk dapat menerima masukan level logika TTL. Masing-masing channel masukan 

ini memiliki channel keluaran yang bersesuaian. Gambar 2.14 memperlihatkan 

penampang IC L298. Dengan memberi tegangan 5 volt pada pin enable A dan enable 

B, masing-masing channel output akan menghasilkan logika high (1) atau low (0) 

sesuai dengan input pada channel masukan. Untuk lebih jelasnya prinsip kerja IC 

L298 dapat dilihat pada tabel 2.2, sementara itu bentuk kemasan  IC L298 

diperlihatkan sebagaimana gambar 2.12 

Gambar 2.12 Penampang IC L298 

(Sumber: www. aldatasheet.com/L298.pdf) 

Tabel 2.2 Prinsip kerja IC L298 

Keterangan : 

X : kondisi don’t care (tidak dihiraukan) 


