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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Distribusi bahan bakar minyak 

Gambar 2.1 merupakan bagan distribusi bahan bakar minyak. Bahan bakar 

minyak yang diimpor dan diperoleh dari kilang minyak ditampung pada 

Instalasi/Depo kemudian didistribusikan ulang melalui truk tangki atau transportasi 

angkutan darat dan kapal sebagai angkutan laut menuju SPBU, penampungan dan 

konsumen. 

 
Gambar 2. 1 Alur Distribusi Bahan bakar minyak 

(Sumber: bphmigas) 

Dalam proses distribusi bahan bakar minyak tindakan pencurian dengan 

modus “kencing” sembarangan terjadi pada distribusi melalui transportasi angkutan 

darat, terutama yang menuju SPBU. Aktivitas pencurian ini memanfaatkan 

lemahnya keamanan pada truk tangki, karena truk tangki saat ini masih 

menggunakan segel konvensional.
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2.2 Mikrokontroller Arduino 

Mikrokontroller merupakan salah satu contoh perangkat digital yang dapat 

difungsikan untuk pengendali otomatis[4]. Mikrokontroller pada dasarnya 

merupakan rangkaian terintegrasi yang telah mendukung berbagai komponen 

pembentuk komputer. 

AVR (Alv and Vegard’s Risc processor) adalah jenis mikrokontroler  RISC 

8bit yang paling sering dipakai dalam bidang elektronika dan instrumentasi. 

Mikrokontroller AVR dapat dikelompokkan menjadi empat kelas yang dibedakan 

berdasarkan periperal, memori dan fungsinya[4]. Keempat kelas tersebut meliputi 

keluarga ATTiny, AT90Sxx, ATMega dan AT86RFxx. 

Arduino Uno CH340 merupakan mikrokontroller AVR dalam keluarga 

ATMega yang didasarkan pada cip ATMega 328 dengan ukuran SMD. Dengan 

dilengkapi empat belas pin digital yang dapat difungsikan sebagai input dan output 

dan enam diantaranya dapat digunakan untuk output PWM, enam pin input analog 

dan sebuah osilator kristal enam belas MHz, Koneksi USB untuk memprogram, 

soket power, ICSP header dan tombol reset. Mikrokontroller Arduino Uno CH340 

memuat semua yang dibutuhkan untuk menunjang mikrokontroler, mudah 

menghubungkannya ke sebuah komputer dengan sebuah kabel USB atau 

menyuplainya dengan sebuah adaptor AC ke DC atau menggunakan baterai untuk 

memulainya[5]. 

Arduino memang dirancang untuk bisa digunakan dengan mudah oleh para 

seniman desainer(yang bukan teknik). Dengan demikian tanpa mengetahui bahasa 

pemrograman arduino dapat digunakan untuk menghasilkan karya yang canggih[6]. 

 
Gambar 2.2 Arduino Uno CH340 
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(Sumber: https://www.arduino.cc/) 

Gambar 2.2 merupakan perangkat Arduino Uno CH340 yang dibekali dengan 

cip ATmega328 SMD. 

Arduino IDE(Integrated Developtment Enviroenment) adalah sebuah 

perangkat lunak yang digunakan untuk mengompilasi kode program yang telah di 

tulis dan dirancang berdasarkan alur program dan mengunggahnya ke papan 

mikrokontroller Arduino Uno. Penulisan kode program pada Arduino IDE 

menggunakan aturan yang menyerupai bahasa C namun telah dimodifikasi dan di 

khususkan untuk memprogram mikrokontroller Arduino Uno. 

Bahasa pemrograman arduino adalah bahasa C yang telah di modifikasi dan 

hanya bisa di gunakan untuk arduino, bahasa tersebut dikenal dengan bahasa c 

arduino. 

Bahasa C adalah bahasa pemrograman yang dapat dikatakan berada di antara 

bahasa beraras rendah dan beraras tinggi. Bahasa beraras rendah salah satunya 

adalah bahasa assembler, bahasa ini ditulis dengan sandi yang dimengerti oleh 

mesin saja, oleh karena itu hanya digunakan bagi yang memprogram 

mikroprosesor. Bahasa beraras rendah merupakan bahasa yang membutuhkan 

kecermatan yang teliti bagi pemrogram karena perintahnya harus rinci, ditambah 

lagi masing-masing pabrik mempunyai sandi perintah sendiri[7]. 

2.3 Sensor Arus Air 

Sensor Arus Air SEa ditunjukkan dalam Gambar 2.3. Adalah sensor yang 

digunakan untuk mengetahui adanya aliran fluida berupa serbuk gas maupun cair. 

Adapun Spesifikasi sensor arus air ditunjukkan dalam Tabel 2.1. 
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Gambar 2.3 Sensor Arus Air 

(Sumber: Super Elektronik ) 

Tabel 2. 1 Spesifikasi Sensor Arus Air 

Spesifikasi sensor arus air 

Tegangan kerja DC 4,5~5 V 

Arus maksimal 15 mA 

Rentang Arus 1~30 L/menit 

 

Sensor arus air tersebut merupakan sensor arus mekanik. Sensor tipe ini 

memiliki rotor dan transducer hall-effect yang berguna mengetahui putaran rotor 

ketika fluida mengalir melewati sensor tersebut. Putaran tersebut akan 

menghasilkan pulsa digital yang banyaknya sebanding dengan banyaknya fluida 

yang mengalir melewatinya[3]. 

Tabel 2.2 merupakan hasil percobaan mengetahui jumlah pulsa digital jika 

magnet berputar 360 derajat dan 720 derajat. 
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Tabel 2. 2 Pulsa digital dalam satu putaran  
Putaran 

Percobaan 

ke 
1 kali 
(360o) 

2 kali 
(720o) 

1 7 13 

2 7 13 

3 7 13 

4 7 13 

5 7 13 

Pada percobaan satu kali putaran diperoleh tujuh kali pulsa digital. Pulsa 

pertama dan ketujuh adalah satu kutub magnet dengan kutub pertama dan ke tujuh 

merupakan satu kutub yang sama. Jadi dapat diketahui bahwa satu putaran terdapat 

enam kutub magnet yang terbaca oleh sensor. Sehingga dalam 360 derajat putaran 

diperoleh enam pulsa digital tiga diantaranya pulsa digital HIGH dan tiga 

diantaranya pulsa digital LOW. 

Pada percobaan dua kali putaran diperoleh tiga belas kali pulsa digital. Pulsa 

pertama dan ketiga belas adalah satu kutub magnet dengan kutub pertama dan 

ketiga belas merupakan satu kutub yang sama. Jadi dapat diketahui bahwa dua 

putaran terdapat enam kutub magnet yang terbaca oleh sensor. Sehingga dalam 720 

derajat putaran diperoleh dua belas pulsa digital enam diantaranya pulsa digital 

HIGH dan enam diantaranya pulsa digital LOW. 

2.4 Kran Solenoid 

 
Gambar 2. 4 Kran Solenoid 

(Sumber: Super Elektronik) 

Solenoid valve ditunjukkan dalam Gambar 2.4 merupakan kran otomatis 

dengan gerakan membuka atau menutup kran. Solenoid valve bekerja pada 
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tegangan 12 V. Jika solenoid tidak memperoleh tegangan atau tegangan yang 

diperoleh kurang dari 12 V maka valve tersebut tetap dalam kondisi tertutup. 

 
Gambar 2. 5 Skema Kran Solenoid 

(sumber: http://www.globalspec.com) 

Gambar 2.5 merupakan gambar skema kran solenoid. Nomor-nomor tersebut 

dijelaskan dalam Tabel 2.6. 

Tabel 2. 3 Nama Bagian-bagian Solenoid Valve 

No Keterangan 

1 Valve Body 

2 Inlet Port 

3 Outlet Port 

4 Coil / Solenoid 

5 Coil Widings 

6 Lead Wires 

7 Pluger 

8 Spring 

9 Orifice 

Cara kerja solenoid valve terdapat pada poin 5 dalam Gambar 2.5. Poin 5 

merupakan kumparan tembaga, jika kumparan tersebut dialiri listrik DC maka akan 

tercipta sebuah flug magnet yang akan menarik pluger atau besi di tunjukkan pada 

poin 7 Gambar 2.6. 



10 

 

Pada kondisi kran solenoid mati, cairan pada inlet point 2 yang seharusnya 

melewati wrifice di poin 9 menuju outlet di poin 10 tersumbat oleh pluger di poin 

7 yang ditahan oleh Spring di poin 8.  

2.5 RFID 

RFID (Radio Frequency Identification) adalah sebuah teknologi yang 

menggunakan komunikasi melalui gelombang elektromagnetik untuk mengubah 

data antara terminal dengan suatu objek seperti produk barang, hewan, ataupun 

manusia dengan tujuan untuk identifikasi dan penelusuran jejak melalui 

penggunaan suatu piranti yang bernama RFID tag[8]. 

RFID dibagi menjadi dua bagian, satu diantaranya berfungsi untuk membaca 

atau disebut RFID reader. Dan satu diantaranya digunakan untuk dibaca atau tag 

RFID. 

RFID tag dapat bersifat aktif ataupun pasif. RFID tag aktif memerlukan 

power suplai untuk menggunakannya. Sedangkan RFID tag pasif tidak memerlukan 

power suplai, sehingga ukurannya relatif kecil namun dengan jangkauan yang lebih 

dekat. 

2.5.1 RFID RC522 

 
Gambar 2. 6 RFID RC522 

(Sumber: https://www.mifare.net) 

Mifare RC522 RFID Reader ditunjukkan dalam Gambar 2.7  adalah 

sebuah modul berbasis IC Philips MFRC522 yang berfungsi untuk membaca 

RFID tag yang sudah dilengkapi dengan komponen-komponen agar dapat 

bekerja. Modul RFID ini dapat digunakan langsung dengan mikrokontroller 
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arduino menggunakan antarmuka SPI dengan tegangan 3,3 V. Dan modul 

RFID reader ini mampu membaca Tag RFID dengan frekuensi 13.56 MHz[9]. 

2.5.2 RFID Tag 

 
Gambar 2. 7 Kartu RFID 

(Sumber: https://www.mifare.net) 

RFID tag ditunjukkan pada Gambar 2.8 RFID tag pasif berbentuk kartu 

polos. RFID tag ini dapat bekerja dan terbaca oleh RFID reader dengan cara 

didekatkan pada antena RFID reader. 

2.6 Modul GSM 

Gambar 2.9 merupakan modul GSM Sim800l v1. SIM800l merupakan Modul 

GSM Serial yang dapat digunakan mikrokontroller arduino[10], dan menggunakan 

antar muka UART Serial sehingga lebih mudah penggunaannya. 

 
Gambar 2. 8 Modul SIM800L 

(Sumber: http://www.simcomm2m.com/En/) 

Modul GSM Sim800l mampu bekerja pada frekuensi EGSM900MHz, 

PCS1900MHz, DCS1800MHz dan GSM850MHz. Modul GSM ini memiliki kelas 

multi-slot GPRS 12 / kelas 10 (opsional) dan mendukung skema pengkodean GPRS 

CS-1, CS-2, CS-3 dan CS-4[11]. 
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Dimensi modul GSM Sim800l yang relatif kecil dengan ukuran 15,8 * 17,8 * 

2.4mm, mampu bekerja dan beroperasi dan menyediakan layanan penggunaan 

seperti pada ponsel pintar, PDA, dan perangkat selular lainnya. 

Hanya dengan menambah dan memasangkan kartu operator SIM Card, modul 

ini dapat terhubung ke BTS di sekitar lokasi untuk terhubung ke jaringan selular. 

Sehingga modul GSM Sim800l mampu melakukan koneksi GPRS, SMS dan 

Panggilan telefon. 

Pada Tugas Akhir ini Sim800l digunakan sebagai komunikasi menggunakan 

fitur SMS. SMS adalah data tipe asynchronous message yang pengiriman datanya 

dilakukan dengan mekanisme protocol store and forward. 

Modul GSM Sim800l dapat beroperasi dengan perintah “AT command”. Ada 

beberapa perintah “AT command” yang digunakan dalam tugas akhir ini. 

Diantaranya AT untuk mengetahu koneksi mikrokontroller dengan modul GSM 

Sim800l, AT+CMGR untuk membaca pesan masuk, AT+CMGS untuk mengirim 

pesan, dan AT+CUSD untuk mengirim kode dan perintah USSD yang berguna 

untuk cek pulsa dan lain sebagainya[12]. 

“AT Command” dikirimkan melalui pin Tx pada mikrokontroller dan diterima 

melalui pin Rxd pada modul GSM Sim800l. Selanjutnya Modul GSM akan 

memproses perintah “AT Command” dan mengembalikan hasil proses yang 

dikirimkan melalui pin Txd pada modul GSM dan akan diterima oleh pin Rx pada 

mikrokontroller. 

 
Gambar 2. 9 Modul LM2596 

(Sumber: unknow) 

Modul regulator LM 2596 dalam Gambar 2.10. Modul LM2596 berfungsi 

untuk menurunkan tegangan. Mampu menerima tegangan sebesar 4,5 V hingga 40 

V dan mengeluarkan tegangan 1,5 V hingga 30 V seperti yang ditunjukkan dalam 

Tabel 2.4. 
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Tabel 2. 4 Spesifikasi Modul LM2596 

Spesifikasi Modul LM 2596 

Tegangan masuk (DC) 4,5~40 V 

Tegangan keluar (DC) 1,5~35 V 

Modul regulator digunakan untuk menurunkan tegangan. Menurunkan 

tegangan diperlukan untuk menjalankan modul SIM800L, tegangan yang 

diperlukan modul GSM sebesar 3,4 V hingga 4,4 V. 

2.7 Modul Relay 

Relay adalah komponen elektronika yang kegunaannya seperti saklar namun 

dioperasikan secara elektronik. Komponen relay menggunakan prinsip 

elektromagnetik sebagai penggerak kontak saklar, sehingga dengan menggunakan 

arus listrik yang kecil, dapat menghantarkan arus listrik yang memiliki tegangan 

lebih tinggi. 

 
Gambar 2. 10 Modul Relay 

(Sumber: http://www.songle.com/en/) 

Modul relay dalam Gambar 2.11 adalah sebuah modul relay yang masuk 

dalam golongan SPDT yang berfungsi sebagai saklar atau pengalih jalur listrik. 

Modul relay ini sudah dilengkapi komponen-komponen agar dapat bekerja. Relay 

SPDT (Single Pole Double Throw) dilengkapi lima terminal, tiga terminal berfungsi 

sebagai saklar pengalih dan dua terminal lain digunakan untuk coil. 
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2.8 OLED Display i2c 

 
Gambar 2. 11 Oled Display 

(Sumber: https://www.adafruit.com/) 

LCD Oled Display di tunjukkan pada gambar 2.12 merupakan salah satu 

pilihan untuk media display out atau penampil data pada Arduino ataupun 

mikrocontroller Unit (MCU) lainnya. Bahan dasar dari modul ini yaitu dengan 

material dasar Organik LED. Kelebihan dari display ini yaitu kontras pixelnya yang 

sangat tajam serta tidak memerlukan cahaya belakang tambahan yang membuat 

konsumsi dayanya menjadi hemat dalam rangkaian. 




