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BAB II  

DASAR TEORI 

2.1 Fungsi dan Jenis Running text 

Running text adalah papan iklan promosi dan informasi yang terbuat dari 

led yang dapat di program menggunakan komputer untuk menampilkan tulisan, 

gambar dan animasi. keutungan menggunakan running text sebagai  media 

promosi dan iklan adalah berkesan mewah, menarik, harga murah dan tahan lama. 

Running text ada 2 jenis yaitu running text outdoor dan running text 

indoor pada umumnya istilah runningtext outdoor adalah runningtext yang 

diletakkan di outdoor (luar ruangan) dan indoor adalah runningtext yang 

diletakkan di indoor (dalam ruangan). Tetapi menurut saya istilah ini sangat tidak 

tepat. Sebab runningtext harus dilihat dari kemampuan led dan seberapa jauh 

lampunya dapat dilihat oleh mata kita. Barulah kita dapat tentukan ia runningtext 

indoor atau outdoor. Running text outdoor biasanya menggunakan jenis LED DIP 

(bentuk led yang benjol2) sementara running text indoor biasanya menggunakan 

jenis LED Dot Matrix (bentuk led yang permukaannya datar). LED DIP 

mempunyai kekuatan sorot untuk jarak pandang 10-75meter, sementara LED Dot 

Matrix hanya 5-25meter. Itulah sebabnya LED DIP sering digunakan untuk 

runningtext outdoor. 

2.1.1  Cara Kerja 

 Pada pernacangan alat ini, mikrokontroler dirancang sebagai pengendali 

running text di mana pada kondisi sensor dalam bernilai nol sedangkan sensor 

bernilai nol maka running text akan menampilkan info umum yang di input 

menngunakan android melalui bluetooth begitu pula jika sensor dalam bernilai 

satu dan sensor luar tetap nol running text tetap menampilkan info umum yang di 

input menngunakan android melalui bluetooth bedahalnya bila sensor dalam 

bernilai satu dan sensor luar bernilai satu barulah menampilkan "kelas di pakai" 

bila sensor dalam bernilai nol dan sensor luar bernilai satu barulah menampilkan 

"kelas kosong" 
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2.2 Sistem Kontrol 

Dalam pembuatan running text dengan sensor gerak sebagai papan 

informasi ini dilengkapi system control yang terdiri dari perangkat keras 

(Hardware) dan pernagkat lunak (Software/program) running text dapat bekerja 

sesuai berdasarkan system yang diinginkan. 

2.3 Perangkat Keras (Hardware) 

Perngkat keras dalam running text ini menggunakan frame atau bingkai 

untung melindung running text terhadap perubahan cuaca terutama hujan . Selain 

perngakat keras (Hardware) juga digunakan perangkat lunak (Software) sebagai 

system control running text 

2.4 Arduino UNO 

Arduino Uno adalah board mikrokontroler berbasis ATmega328. 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. Uno dibangun berdasarkan apa yang diperlukan 

untuk mendukung mikrokontroler, sumber daya bisa menggunakan power USB 

(jika terhubung ke komputer dengan kabel USB) dan juga dengan adaptor atau 

baterai. 

 

Gambar 2.1 : Arduino Uno 

 

 

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

2 dari Uno memiliki resistor pulling 8U2 HWB yang terhubung ke tanah, 

sehingga lebih mudah untuk menggunakan mode DFU. 

Papan Arduino Rev 3 memiliki fitur baru seperti berikut: 

Pertama adalah pinout: 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 / board. Di masa depan, shield akan kompatibel 

dengan kedua papan yang menggunakan AVR, yang beroperasi dengan 5V dan 

dengan Arduino yang beroperasi 3.3V. Kedua adalah pin tidak terhubung, yang 

dicadangkan untuk tujuan masa depan. Reset sirkuit yang sangat kuat 

Atmega16U2 menggantikan Atmega8U2 

"Uno" dalam bahasa Italia berarti satu, alasan diberi nama tersebut adalah 

untuk menandai peluncuran Arduino 1.0. Uno dan versi 1.0 akan menjadi versi 

referensi dari Arduino, dan akan terus berkembang. 

 

2.4.1  Input dan Output 

Masing-masing dari 14 pin digital di Uno dapat digunakan sebagai input 

atau output, dengan menggunakan fungsi pinMode (), digitalWrite (), 

dan digitalRead (), beroperasi dengan daya 5 volt. Setiap pin dapat memberikan 

atau menerima maksimum 40 mA dan memiliki internal pull-up resistor (secara 

default terputus) dari 20-50 kOhms. Selain itu, beberapa pin memiliki fungsi 

khusus: 

 Serial: 0 (RX) dan 1 (TX). Digunakan untuk menerima (RX) dan 

mengirimkan (TX) TTL data serial. Pin ini dihubungkan ke pin yang berkaitan 

dengan chip Serial ATmega8U2 USB-to-TTL. 

 Eksternal menyela: 2 dan 3. Pin ini dapat dikonfigurasi untuk memicu 

interrupt pada nilai yang rendah, dengan batasan tepi naik atau turun, atau 

perubahan nilai. Lihat (attachInterrupt) fungsi untuk rincian lebih lanjut. 
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 PWM: 3, 5, 6, 9, 10, dan 11. Menyediakan output PWM 8-bit dengan 

fungsi analogWrite (). 

 SPI: 10 (SS), 11 (Mosi), 12 (MISO), 13 (SCK). Pin ini mendukung 

komunikasi SPI menggunakan SPI library. 

 LED: 13. Ada built-in LED terhubung ke pin digital 13. Ketika pin bernilai 

nilai HIGH, LED on, ketika pin bernilai  LOW, LED off. 

 Uno memiliki 6 masukan analog, berlabel A0 sampai dengan A5, yang 

masing-masing menyediakan 10 bit dengan resolusi (yaitu 1024 nilai yang 

berbeda). Selain itu, beberapa pin memiliki fungsi khusus: 

 I2C: A4 (SDA) dan A5 (SCL). Dukungan I2C (TWI) komunikasi 

menggunakan perpustakaan Wire. 

 Aref. Tegangan referensi (0 sampai 5V saja) untuk input analog. 

Digunakan dengan fungsi analogReference (). 

 Reset. Bawa baris ini LOW untuk me-reset mikrokontroler. 

  

2.5 Sensor PIR (Passive Infra Red) 

 Sensor gerak PIR (Passive Infra Red) adalah sensor yang berfungsi untuk 

pendeteksi gerakan yang bekerja dengan cara mendeteksi adanya 

perbedaan/perubahan suhu sekarang dan sebelumnya. Sensor gerak menggunakan 

modul pir sangat simpel dan mudah diaplikasikan karena Modul PIR hanya 

membutuhkan tegangan input DC 5V cukup efektif untuk mendeteksi gerakan 

hingga jarak 5 meter. Ketika tidak mendeteksi gerakan, keluaran modul adalah 

LOW. Dan ketika mendeteksi adanya gerakan, maka keluaran akan berubah 

menjadi HIGH. Adapun lebar pulsa HIGH adalah ±0,5 detik. Sensitifitas Modul 

PIR yang mampu mendeteksi adanya gerakan pada jarak 5 meter memungkinkan 

kita membuat suatu alat pendeteksi gerak dengan keberhasilan lebih besar. 

http://e-belajarelektronika.com/category/sensor-transducer/
http://e-belajarelektronika.com/
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Bentuk Sensor Gerak PIR (Passive Infra Red) 

 

Gambar 2.2 Sensor PIR 

 

Dengan output yang hanya memberikan 2 logika High dan Low ini kita dapat 

membuat aplikasi sensor gerak yang berfariatif. Misal kita ingin langsung 

aplikasikan pada alarm, kita tinggal membuat rangkaian driver untuk 

mengaktifkan alarm tersebut. Atau misal ingin digunakan untuk 

mengaktifkan lampu, maka tinggal di buat driver untuk memberikan sumber 

tegangan ke lampu. Modul sensor gerak PIR memiliki output yang langsung bbisa 

di hubungkan dengan komponen digital TTL atau CMOS dan juga dapat lansung 

dihubungkan ke mikrokontroler. 

Efektifitas pendeteksian gerakan menggunakan sensor gerak ini dipengaruhi oleh 

faktor penempatan sensor gerak PIR tersebut. Posisi sensor gerak harus diletakan 

pada lokasi yang dapat membaca semua gerakan yang ada dalam ruangan atau 

daerah yang dimonitor oleh sensor gerak PIR. 

 

2.6 Dot matrix p10 

 LED panel P10 adalah salah satu tipe panel running text yang mempunyai 

kerapatan pixel 10mm. Dimensi panjang dan lebar nya adalah 32cm x 16cm.  

Spesifikasi :  

 1. Tipe : Full Outdoor 

 2. Jarak antar LED : 10mm 

 3. Tegangan listrik : 5v 

http://e-belajarelektronika.com/tag/sensor-gerak-pir-passive-infra-red/
http://e-belajarelektronika.com/wp-content/uploads/2012/07/Sensor-Gerak-dengan-Modul-PIR.jpg
http://e-belajarelektronika.com/tag/aplikasi-sensor-gera/
http://e-belajarelektronika.com/
http://e-belajarelektronika.com/category/lighting/
http://e-belajarelektronika.com/tag/sensor-gerak/
http://e-belajarelektronika.com/tag/sensor-gerak/
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 4. Kebutuhan Arus : 4A/panel 

 5. Kontroler support : TF series (tf s5u, tf su,tf a5u, dll) 

  Aplikasi dari panel ini digunakan untuk membuat running text yang dapat 

diletakkan di luar ruangan. Panel LED untuk running text dengan tipe p10 merah 

full outdoor ini sangat terjangkau dan sangat cocok digunakan sebagai sparepart 

untuk pembuatan running text. sangat awet, dan sangat murah. 

  

 

Gambar 2.3 Dot Matrix P10 

 

2.7 Catu Daya 

Catu Daya atau sering disebut dengan Power Supply adalah sebuah piranti 

yang berguna sebagai sumber listrik untuk piranti lain. Pada dasarnya Catu Daya 

bukanlah sebuah alat yang menghasilkan energi listrik saja, namun ada beberapa 

Catu Daya yang menghasilkan energi mekanik, dan energi yang lain. Daya untuk 

menjalankan peralatan elektronik dapat diperoleh dari berbagai sumber. Baterai 

dapat menghasilkan suatu ggl dc dengan reaksi kimia. Foton dari panas atau 

cahaya yang berasal dari matahari dapat diubah menjadi energi listrik dc oleh sel-

foto (photocell). Sel bahan bakar menggabungkan gas hidrogen dan oksigen 

dalam suatu elektrolit untuk menghasilkan ggl dc. 

Sebuah mesin bahan bakar fosil atau air terjun dapat memutar generator dc 

atau generator ac. Power supply atau catu daya adalah sebuah peralatan penyedia 

http://yujum.com/wp-content/uploads/2014/06/paket-running-text.gif
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tegangan atau sumber daya untuk peralatan elektronika dengan prinsip mengubah 

tegangan listrik yang tersedia dari jaringan distribusi transmisi listrik ke level 

yang diinginkan sehingga berimplikasi pada pengubahan daya listrik. 

 

Gambar 2.4 : Macam macam catu daya 

 

2.7.1  Macam-macam Catu Daya 

secara garis besar, Power Supply elektrik dibagi menjadi dua macam, yaitu 

Power Supply Linier dan Switching Power Supply. 

 

1. Power Supply Linier 

Merupakan jenis power supply yang umum digunakan. Cara kerja dari 

power supply ini adalah mengubah tegangan AC menjadi tegangan AC lain yang 

lebih kecil dengan bantuan Transformator. Tegangan ini kemudian disearahkan 

dengan menggunakan rangkaian penyearah tegangan, dan dibagian akhir 

ditambahkan kapasitor sebagai pembantu menyearahkan tegangan sehingga 

tegangan DC yang dihasilkan oleh power supply jenis ini tidak terlalu 

bergelombang. Selain menggunakan dioda sebagai penyearah, rangkaian lain dari 

jenis ini menggunakan regulator tegangan sehingga tegangan yang dihasilkan 

lebih baik daripada rangkaian yang menggunakan dioda. Power Supply jenis ini 

http://rohmattullah.student.telkomuniversity.ac.id/files/2015/08/Catu-Daya.jpg
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dapat menghasilkan tegangan DC yang bervariasi antara 0 – 30 Volt dengan arus 

antara 0 – 5 Ampere 

 

2. Switching Power Supply 

Power Supply jenis ini menggunakan metode yang berbeda dengan power 

supply linier. Pada jenis ini, tegangan AC yang masuk ke dalam rangkaian 

langsung disearahkan oleh rangkaian penyearah tanpa menggunakan bantuan 

transformer. Cara menyearahkan tegangan tersebut adalah dengan menggunakan 

frekuensi tinggi antara 10KHz hingga 1MHz, dimana frekuensi ini jauh lebih 

tinggi daripada frekuensi AC yang sekitar 50Hz. Pada switching power supply 

biasanya diberikan rangkaian feedback agar tegangan dan arus yang keluar dari 

rangkaian ini dapat dikontrol dengan baik. 

Keuntungan utama dari metode ini adalah efisiensi yang lebih besar karena 

switching transistor daya sedikit berkurang ketika berada di luar daerah aktif 

yaitu, ketika transistor berfungsi seperti tombol dan juga memiliki diabaikan jatuh 

tegangan atau arus yang dapat diabaikan melaluinya. Keuntungan lain termasuk 

ukuran yang lebih kecil dan bobot yang lebih ringan dari pengurangan 

transformator frekuensi rendah yang memiliki berat yang tinggi dan panas yang 

dihasilkan lebih rendah karena efisiensi yang lebih tinggi. Kerugian meliputi 

kompleksitas yang lebih besar, generasi amplitudo tinggi, energi frekuensi tinggi 

yang low-pass filter harus blok untuk menghindari gangguan elektromagnetik 

(EMI). 

 

2.8 Modul Bluetooth 

 Bluetooth Module HC-05 merupakan module komunikasi nirkabel pada 

frekuensi 2.4GHz dengan pilihan koneksi bisa sebagai slave, ataupun sebagai 

master. Sangat mudah digunakan dengan mikrokontroler untuk membuat aplikasi 

wireless. Interface yang digunakan adalah serial RXD, TXD, VCC dan GND. 

Built in LED sebagai indikator koneksi bluetooth. Tegangan input antara 3.6 ~ 

6V, jangan menghubungkan dengan sumber daya lebih dari 7V. Arus saat 

unpaired sekitar 30mA, dan saat paired (terhubung) sebesar 10mA. 4 pin interface 

3.3V dapat langsung dihubungkan ke berbagai macam mikrokontroler (khusus 
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Arduino, 8051, 8535, AVR, PIC, ARM, MSP430, etc.). Jarak efektif jangkauan 

sebesar 10 meter, meskipun dapat mencapai lebih dari 10 meter, namun kualitas 

koneksi makin berkurang.  

 

Gambar 2.5 : Modul Bluetooth HC-05 

 


