
1 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Arduino UNO 

Arduino Uno yaitu board mikrokontroler berbasis ATmega328. 

Arduino Uno berbeda dari semua papan sebelumnya dalam hal tidak 

menggunakan FTDI chip driver USB-to-serial. Sebaliknya, fitur Atmega16U2 

(Atmega8U2 sampai versi R2) diprogram sebagai konverter USB-to-serial 

[3]. 

 

Gambar 2. 1 Arduino Uno Atmega328 

(Sumber : www.arduino.cc/arduino description/board uno,2012) 

Uno memiliki 14 pin digital input / output (dimana 6 dapat digunakan 

sebagai output PWM), 6 input analog, resonator keramik 16 MHz, koneksi 

USB, jack listrik, header ICSP, dan tombol reset. Arduino Uno dibuat 

berdasarkan apa yang diperlukan untuk mendukung mikrokontroler, sumber 

daya dapat menggunakan power USB (jika terhubung ke komputer atau laptop 

dengan kabel USB) dan juga dengan adaptor atau baterai [5].  

Papan Arduino  memiliki fitur baru seperti berikut: 

- Pertama adalah pinout yaitu ada penambahan pin SDA dan SCL yang 

dekat dengan pin AREF dan dua pin baru lainnya di tempatkan dekat dengan 

pin RESET, IOREF yang memungkinkan shield untuk beradaptasi dengan 

tegangan yang disediakan dari papan atau board.  

- Kedua adalah pin tidak terhubung, yang dicadangkan untuk tujuan 

masa depan. 

6 

http://3.bp.blogspot.com/-n8VPw5Z6gOI/Uzdvy8xfVZI/AAAAAAAAAb4/YtKURJmu8ts/s1600/ArduinoUno_R3_Front_450px.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-n8VPw5Z6gOI/Uzdvy8xfVZI/AAAAAAAAAb4/YtKURJmu8ts/s1600/ArduinoUno_R3_Front_450px.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-n8VPw5Z6gOI/Uzdvy8xfVZI/AAAAAAAAAb4/YtKURJmu8ts/s1600/ArduinoUno_R3_Front_450px.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-n8VPw5Z6gOI/Uzdvy8xfVZI/AAAAAAAAAb4/YtKURJmu8ts/s1600/ArduinoUno_R3_Front_450px.jpg


7 
 

Arduino Uno merupakan mikrokontroller yang didasarkan ATMega328. 

Dengan dilengkapi 14 pin digital yang dapat difungsikan sebagai input dan 

output dan 6 diantaranya dapat digunakan untuk output PWM, 6 pin input analog 

dan sebuah osilator Kristal 16 MHz, Koneksi USB untuk memprogram, soket 

power, ICSP header dan tombol reset. Arduino UNO 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 memulainyaBahasa 

pemrograman arduino adalah bahasa C yang telah di modifikasi dan hanya bisa 

di gunakan untuk arduino, bahasa tersebut dikenal dengan bahasa c arduino [6]. 

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 

2.2 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 [7]. 
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Gambar 2. 2 Gambar Relay 

Modul relay dalam  Gambar 2.2 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. 

2.3 Sensor MQ-2 

  Sensor gas atau sensor MQ-2 merupakan jenis sensor yang berfungsi 

untuk mengukur senyawa gas polutan yang ada di udara bebas,seperti karbon 

dioksida, karbon monoksida, hidrokarbon (LPG) dan lain-lain. Pada sensor 

gas terdapat heater yang berfungsi untuk memicu sensor dapat bekerja 

mendeteksi objektivas tipe gas yang akan disensing. Pada sensor juga terdapat 

nilai resistansi yang berubah – ubah sesuai dengan nilai kepekatan gas yang 

akan disensing. Semakin tinggi nilai kepekatan  gas yang tersensing di udara 

bebas, semakin rendah nilai resistansi. Dan apabila semakin rendah nilai 

kepekatan gas yang tersensing di udara bebas, semakin tinggi nilai resistansi. 

Untuk memahami hal tersebut dapat dilihat untuk diagram dari contoh sensor 

tipe MQ-2 (Sensor untuk mendeteksi gas asap rokok dan gas yang mudah 

terbakar) [8]. 
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Gambar 2. 3 Sensor MQ2 

  Sensor Gas ( MQ2 ) adalah sensor yang sensitive saat mendeteksi gas . 

Sensor ini mengasilkan output analog . Sensor ini biasa digunakan untuk 

mendeteksi kebocoran gas baik di rumah  maupun di industri. Gas yang dapat 

dideteksi adalah LPG, i-butane, propane, methane ,alcohol, Hydrogen, smoke.  

1. Catu daya pemanas   : 5V AC/DC 

 2. Catu daya rangkaian : 5VDC  

2.3.1 Prinsip Kerja MQ-2 

Pada sensor gas terdapat heater yang berfungsi untuk memicu sesnor 

dapat bekerja mendeteksi objektivitas tipe gas yang akan disensing. Pada 

sensor juga terdapat nilai resistansi yang berubah-ubah sesuai dengan nilai 

kepekatan gas yang akan disensing. Semakin tinggi nilai kepekatan gas yang 

tersensing di udara bebas, semakin rendah nilai resistansi. Dan apabila 

semakin rendah kepekatan gas yang tersensing di udara bebas, semakin tinggi 

nlai resistansi.  

Output dari sensor MQ2 adalah berupa analog. Cara konversi 

impedansi ini menjadi tegangan, hasil bacaan sensor dapat dibaca oleh pin 

ADC (analog to digital converter) pada mikrokontroller. 

Berdasarkan karakteristik sensor MQ2, kadar PPM LPG dapat dilihat pada 

persamaan berikut. 

PPM LPG = 102.77 (Rs/Ro)1.5 
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Dimana RS adalah resistansi sensor terha-dap berbagai konsentrasi kandungan 

gas di udara dan RO merupakan resistansi sensor yang bernilai 1000 ppm 

pada H2 di udara yang bersi 

2.3.2  Fungsi Sensor MQ-2 

Gas Sensor MQ-2 berguna untuk mensensing kebocoran gas yang 

diaplikasikan pada rumah maupun industri. Modul sensor ini sensitif untuk 

berbagai gas dan dapat digunakan pada ruangan dengan suhu kamar. Output 

dari modul ini adalah sinyal analog dan dapat dibaca dengan input analog 

(ADC) Arduino dan Data out yang memiliki keluaran logika 1 dan 0. 

2.4 Lampu Pijar 

 Lampu pijar adalah sebuah alat elektronik yang dapat memancarkan cahaya 

atau sebagai penerang yang berfungsi sebagai sarana penerang. 

 

 

Gambar 2. 4 Lampu Pijar 

Lampu pijar adalah sumber cahaya buatan yang dihasilkan melalui penyaluran 

arus listrik melalui filamen yang kemudian memanas dan menghasilkan 

cahaya Kaca yang menyelubungi filamen panas tersebut menghalangi udara 

untuk berhubungan dengannya sehingga filamen tidak akan langsung rusak 

akibat teroksidasi. 

Di samping memanfaatkan cahaya yang dihasilkan, beberapa 

penggunaan lampu pijar lebih memanfaatkan panas yang dihasilkan, 
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contohnya adalah pemanas kandang ayam, dan pemanas inframerah dalam 

proses pemanasan di bidang industri [9].  

2.5 Buzzer atau pengeras suara 

  Buzzer atau  pengeras suara yaitu suatu komponen yang bisa merubah 

energy listrik ke suara. 

 

 

Gambar 2. 5 Buzzer 

 Setiap suara yang dikeluarkan adalah suara dan getaran yang termasuk 

gelombang suara. 

Cara kerja buzzer adalah ketika buzzer menerima input dari program buzzer 

akan  menghasilkan  suara. 

2.6 Catu Daya 

Catu Daya yaitu alat perantara yang berfungsi untuk perantara lain. 

Pada umumnya power supply atau catu daya dapat menyalurkan listrik atau 

sumber daya untuk arduino. 
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Gambar 2. 6 Macam-macam catu daya 

2.7 LCD  

LCD adalah sebuah layar tampilan yang berfungsi menampilkan hasil sesuai 

perintah. Yang akan menampilkan output dari program yang di buat.terdiri 

dari pin dan komponen yang ada dalam LCD [10]. 

Contoh gambar LCD  

 

Gambar 2. 7 LCD 

Kontroler LCD 
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 LCD yaitu suatu pengatur untuk menampilkan data yang di proses. LCD juga 

di lengkapi dengan memori dan register. Memori yang di gunakan memori internal 

yaitu : 

a. DDRAM yaitu tempat penyimpanan yang menampilkan jenis pola yang 

ada 

b. CGRAM yaitu tempat penyimpanan yang menggambarkan bentuk jenis 

pola yang dapat di ubah-ubah. 

c. CGROM yaitu  tempat penyimpanan bentuk jenis pola dasar secara 

permanen dan dapat di rubah 

Register control yang terdapat dalam suatu LCD yaitu:  

a. Register Perintah adalah register yang terdiri perintah-perintah dari 

mikrokontroler ke panel LCD pada proses penulisan data dapat di baca 

pada saat pembacaan data. 

b. Register Data adalah register untuk membaca data DDRAM. 

Penulisan pada register data akan di tempatkan ke DDRAM sesuai 

pengaturan letak yang sebelumnya. 

 Adapun pin yang terdapat di dalam LCD yaitu : 

a. Pin Data yaitu perantara atau indikator untuk memberikan data pola 

karakter yang akan di tampilkan di LCD. 

b. Pin RS (Register Select) yaitu indicator yang menentukan data masuk 

sesuai perintah. Logika Low adalah perintah jika data masuk dan 

Logika high untuk menunjukkan data. 

c. Pin R/W (Read Write) yaitu sebagai membaca dan menulis ketika high 

dan low. 

d. Pin E (Enable) yaitu untuk menampung data yang masuk dan keluar. 

e. Pin VLCD yaitu mengatur kontras 

 

 


