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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Mikrokontroler 

Mikrokontroler adalah sebuah sistem komputer fungsional dalam sebuah 

chip. Di dalamnya terkandung sebuah inti prosesor, memori (sejumlah kecil 

RAM, memori program, atau keduanya), dan perlengkapan input output 

Mikrokontroler adalah salah satu dari bagian dasar dari suatu system computer. 

Meskipun mempunyai bentuk yang jauh lebih kecil dari suatu computer pribadi 

dan computer mainframe, mikrokontroler dibangun dari elemen-elemen dasar 

yang sama. Secara sederhana, Komputer akan menghasilkan output spesifik 

berdasarkan inputan yang diterima dan program yang dikerjakan. (Kadir, Abdul. 

2013. Panduan Praktis Belajar Mikrokontroller Arduino. Penerbit Andi Offset : 

Yogyakarta) 

2.1.1  Arduino 

Arduino adalah kit elektronik atau papan rangkaian elektronik open source 

yang didalamnya terdapat komponen utama, yaitu sebuah chip mikrokontroler 

dengan jenis AVR dari perusahaan Atmel. Mikrokontroler itu sendiri adalah chip 

atau IC (integrated circuit) yang bisa diprogram menggunakan komputer. Tujuan 

menanamkan program pada mikrokontroler adalah agar rangkaian elektronik 

dapat membaca input, memproses input tersebut dan kemudian menghasilkan 

output sesuai yang diinginkan. Jadi mikrokontroler bertugas sebagai otak yang 

mengendalikan input, proses dan output sebuah rangkaian elektronik 
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2.1.2 Board Arduino UNO 

Arduino Uno adalah papan mikrokontroler berbasis ATmega328 yang 

memiliki 14 pin digital input/output (di mana 6 pin dapat digunakan sebagai 

output PWM), 6 input analog, clock speed 16 MHz, koneksi USB, jack listrik 

header ICSP, dan tombol reset. Papan ini menggunakan daya yang terhubung ke 

computer dengan kabel USB atau daya eksternal dengan adaptor AD-DC atau 

baterai. Arduino Uno ditunjukkan dalam Gambar 2.1 

 

 

Gambar 2.1 : Arduino Uno 

(Sumber : http://www.arduino.cc) 

Deskripsi Arduino Uno ditunjukkan dalam Tabel 2.1 

Tabel 2.1. : Deskripsi Arduino Uno 

Mikrokontroller ATmega 328 

Tegangan Operasi 5 V 

Tegangan Input ( disarankan ) 7-12 V 

Batas Tegangan Input 6-20 V 

Pin Digital I/O  14 pin digital ( 6 diantaranya 

menyediakan keluaran PWM ) 

Pin Analog Input 6 pin 

Arus DC tiap pin I/O 40mA 

Arus DC untuk pin 3,3 V 50mA 

Memori Flash 32 KB (ATmega 328) sekitar 0,5 KB 

digunakan oleh bootloader 

SRAM 2 KB (ATmega 328) 

EPROM 1 KB (ATmega 328) 

Clock Speed 16 MHz 

 

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

Arduino dapat diaktifkan melalui koneksi USB atau dengan catu daya 

eksternal. Sumber daya dipilih secara otomatis. Sumber daya eksternal (non- 

USB) dapat berasal dari adapter AC-ke-DC atau baterai. Adaptor ini dapat 

dihubungkan dengan menancapkan power jack, dapat juga dihubungkan pada 

power pin (Gnd dan Vin). 

Board Arduino Uno dapat beroperasi pada pasokan eksternal dari 6 sampai 

20 volt. Jika disuplai kurang 7 V. Meskipun, pin 5V dapat disuplai kurang dari 

lima volt, board mungkin tidak stabil. Jika menggunakan tegangan lebih dari 12V, 

regulator tegangan bisa panas dan merusak board. Kisaran yang disarankan adalah 

7 sampai 12 volt.  

Penjelasan pada pin power adalah sebagai berikut : 

 

Gambar 2.2 : Pin Power 

( Sumber : http://www.arduino.cc) 

Pin Power ditunjukkan dalam Gambar 2.2 

 Vin 

Tegangan input ke board arduino ketika menggunakan sumber 

daya (5 volts dari sambungan USB atau dari sumber regulator lain). Anda 

dapat mensuplai tegangan pada pin ini, jika suplai tegangan lewat power 

jack, dapat mengakses melalui pin ini. 

 5V 

Keluaran pin ini telah diatur sebesar 5V dari regulator pada board. 

Board dapat disuplai melalui DC jack power (7-12V), melalui pin 5V atau 

3.3V by passes regulator, dapat merusak board. 

 

 

http://www.arduino.cc/
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 3V3 

Suplai 3.3 volt dihasilkan oleh regulator pada board. Menarik arus 

maksimum 50 mA. 

 Gnd 

berfungsi sebagai jalur pin ground pada arduino 

2.1.4 Input & Output 

Pin Digital pada Arduino dapat digunakan sebagai input maupun output. 

Fungsi yang biasa digunakan ialah pinMode(), digitalWrite(), dan digitalRead(). 

Pin ini biasa beroperasi pada tegangan 5V. Setiap pin mampu menerima arus 

maksimal yang memiliki resistor bawaan dari 20-50k Ohms. Beberapa pin 

memiliki fungsi khusus diantaranya ialah : 

 

 Serial 0 (RX) dan 1 (TX) : Yang berfungsi untuk menerima RX dan 

mengirimkan TX.  

 Interupsi eksternal 2 dan 3 : Pin yang dikonfigurasi untuk interrupt pada 

nilai yang rendah. 

 PWM : 3, 5, 6, 9, 10, dan 11. Menyediakan 8-bit output PWM dengan 

fungsi analogWrite(). 

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

komunikasi SPI menggunakan library SPI. 

 LED : 13. Terdapat LED pin digital 13 pada board. Ketika pin bernilai 

HIGH, LED menyala, ketika pin bernilai LOW, LED akan mati 

2.1.5  Komunikasi 

Arduino Uno memiliki sejumlah fasilitas untuk berkomunikasi dengan 

komputer, Arduino lain, atau mikrokontroler lain. ATmega328 ini menyediakan 

UART TTL (5V) komunikasi serial, yang tersedia pada pin digital 0 (RX) dan 1 

(TX).  
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2.1.6 Software Arduino 

Diperlukan software Arduino IDE (Integrated Development Environment) 

untuk menulis program pada board Arduino. Arduino IDE adalah sebuah software 

yang digunakan untuk menulis bahasa program lalu mengompilasinya menjadi 

bilangan biner yang selanjutnya diupload ke dalam memori arduino ataupun 

mikrokontroler. 

Arduino IDE adalah software yang canggih dan menggunakan bahasa C . 

Adapun fitur yang dimiliki IDE ialah : 

1. Editor, sebuah tab window yang digunakan oleh pengguna untuk 

menulis dalam bahasa proses. 

2. Compiler, sebuah modul yang berfungsi untuk mengubah ataupun 

mengkonversi kode program  menjadi kode biner.  

3. Uploader, sebuah modul yang memuat kode biner dari komputer  

untuk dimasukkan kedalam memori mikrokontroler 

 

Software Arduino IDE ditunjukkan dalam Gambar 2.3 

 

Gambar 2.3 : Software Arduino IDE 
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2.1.7 Bahasa Pemograman Arduino  

Banyak bahasa pemrograman yang biasa digunakan untuk program 

mikrokontroler, misalnya bahasa assembly. Namum dalam pemrograman Arduino 

bahasa yang dipakai adalah bahasa C. Bahasa C adalah bahasa yang sangat lazim 

dipakai sejak awal computer diciptakan dan sangat berperan dalam perkembangan 

software. 

Bahasa C telah membuat bermacam-macam sistem operasi dan compiler 

untuk banyak bahasa pemrograman, mislanya system operasi Unix, Linux, dsb. 

Bahasa C adalah bahasa pemrograman yang sangat ampuh yang kekuatannya 

mendekati bahasa assembler. Bahasa C menghasilkan file kode objek yang sangat 

kecil dan dieksekusi dengan sangat cepat. Karena itu, Bahasa C sering digunakan 

pada system operasi dan pemrograman mikrokontroler. 

Bahasa C adalah multi-platform karena bahasa C bisa diterapkan pada 

lingkungan windows , Unix, Linux, atau system operasi lain tanpa mengalami 

perubahan source-code. (Kalaupun ada perubahan biasnya sangat minim). Karena 

Arduino menggunakan bahasa C yang multi-platform, software Arduino pun bisa 

dijalankan pada semua system operasi yang umum, misalnya windows. Linux, 

dan MacOS. 
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2.1.8 Bagian-Bagian Arduino 

Bagian-bagian Arduino uno ditunjukkan dalam Gambar 2.4 

 

 

Gambar 2.4 Bagian-bagian Arduino uno 

(Djuandi, 2011) 

Bagian-bagian komponen dari Papan Arduino dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

1. 14 pin input/output digital (0-13) 

Berfungsi sebagai input maupun output. Khusus untuk 6 buah pin 

3, 5, 6, 9, 10 dan 11, tegangan keluarannya dapat di atur dan bisa 

digunakan sebagai pin analog. 

2. USB 

USB berfungsi untuk: 

 Memuat bahasa program dari komputer ke Arduino  

 Komunikasi serial antara komputer dan Arduino 

 Memberi daya listrik melalui usb untuk Arduino 
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3. Sambungan SV1 

Sambungan yang digunakan untuk memilih sumber daya arduino, 

apakah menggunakan daya eksternal atau USB. Sambungan ini tidak 

digunakan lagi untuk Arduino versi terbaru karena sudah dapat memilih 

secara otomatis. 

4. Q1 – Kristal  

Kristal adalah jantung dari mikrokontroler komponen ini 

menghasilkan detak-detak yang dikirim kepada mikrokontroler agar 

menjalankan sebuah operasi untuk setiap detak-nya. Kristal ini dipilih 

yang berdetak 16 juta kali per detik (16MHz). 

5. Tombol Reset S1 

Berguna untuk mereset program dari awal, tombol ini bukan untuk 

menghapus ataupun mengosongkan program. 

6. In-Circuit Serial Programming (ICSP) 

Port ICSP digunakan pengguna untuk memrogram secara langsung 

tanpa harus melalui bootloader.  

7. IC 1 – ATmega 

Komponen utama Arduino, di dalamnya terdapat CPU, ROM dan 

RAM 

8. X1 – sumber daya eksternal 

Papan Arduino dapat diberikan daya eksternal dengan tegangan 

DC antara 9 sampai 12 volts. 

9. 6 pin input analog (0-5) 

Berguna sebagai pembaca tegangan yang dihasilkan sensor analog. 
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2.2  RTC (Real Time Clock) 

Real Time Clock adalah komponen IC yang dibuat oleh perusahaan Dallas 

Semiconductor yang memiliki fungsi untuk menghitung ataupun menyimpan 

waktu baik berupa detik, menit, jam, hari, dan bulan. Modul RTC berupa IC yang 

dilengkapi dengan komponen seperti crystal sebagai sumber clock dan baterai 

sebagai sumber energi cadangan agar fungsi dari rtc sendiri dapat berjalan. 

Komunikasi data dari IC RTC adalah I2C yang merupakan kepanjangan dari Inter 

Integrated Circuit. Pengaksesan data dilakukan dengan sistem serial yang hanya 

membutuhkan dua jalur untuk mengirim informasi data clock dan jalur data yang 

membawa data. Dengan fungsi I2C kita tidak perlu repot lagi dengan 

mendefinisikan protocol komunikasi I2C, tapi cukup memanggil beberapa fungsi 

yang telah disediakan oleh CodeVisionAR. Semua mikrokontoler sudah 

dilengkapi dengan fitur komunikasi 2 jalur ini. Tiny RTC 12c ditunjukan dalam 

Gambar 2.5. 

 

 

Gambar 2.5 : Modul RTC 

(Sumber : http://www.arduino.cc) 

2.2.1 Fungsi pin dari komponen RTC 12c adalah sebagai berikut : 

1. Pin Vcc : berfungsi sebagai sumber energi listrik utama. Tegangan 

operasi dari komponen ini adalah 5 volt, dan ini sesuai dengan tegangan 

kerja dari board arduino.  

2. Pin GND : berfungsi untuk menghubungkan ground yang dimiliki oleh 

komponen RTC dengan ground dari baterai cadangan. 

3. SCL : berfungsi sebagai saluran waktu untuk komunikasi data antara 

Mikrokontoler dengan RTC 

http://www.arduino.cc/
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4. SDA : berfungsi sebagai saluran data untuk komunikasi antara 

Mikrokontoler dengan RTC 

5. X1 dan X2 : berfungsi untuk saluran waktu yang bersumber dari crystal 

eksternal 

6. Vbat : berfungsi sebagai saluran energi dari baterai. 

2.3  Motor Servo 

Motor servo adalah motor DC dengan sistem umpan balik tertutup di mana 

posisi rotor-nya akan diinformasikan kembali ke rangkaian kontrol yang ada di 

dalam motor servo. Motor ini terdiri dari sebuah motor DC, rangkaian gear, 

ponsiometer, dan rangkaian kontrol. Potensiometer berfungsi sebagai penentu 

batas sudut dari putaran servo. Sedangkan sudut dari sumbu motor servo diatur 

berdasarkan lebar pulsa yang dikirim melalui kaki sinyal dari kabel motor servo. 

Motor servo yang banyak beredar di pasaran ditunjukkan dalam Gambar 2.6  

 

Gambar 2.6 : Motor Servo 

(Sumber : servocity.com) 

2.3.1 Keunggulan Motor Servo 

Keunggulan dari penggunaan motor servo adalah : 

 Tenang saat beroperasi. 

 Daya yang dihasilkan sebanding dengan ukuran motor. 

 Arus listrik sebanding dengan penggunaan. 

http://zonaelektro.net/tag/motor-servo/
http://zonaelektro.net/tag/motor-servo/
http://zonaelektro.net/tag/penggunaan-motor-servo/
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2.3.2 Aplikasi Motor Servo 

Motor servo dapat dimanfaatkan pada pembuatan robot, salah satunya 

sebagai penggerak kaki robot. Motor servo dipilih sebagai penggerak pada kaki 

robot karena motor servo memiliki tenaga atau torsi yang besar, sehingga dapat 

menggerakan kaki robot dengan beban yang cukup berat. Pada umumnya motor 

servo yang digunakan sebagai pengerak pada robot adalah motor servo 180o. ( 

Sumber : servocity.com ) Motor Servo 180o ditunjukkan dalam Gambar 2.7 

 

Gambar 2.7 : motor servo 180o 

( Sumber : servocity.com) 

2.3.3 Komponen Penyusun Motor Servo 

Motor servo pada dasarnya dibuat menggunakan motor DC yang 

dilengkapi dengan 14ontroller dan sensor posisi sehingga dapat memiliki gerakan 

0o, 90o, 180o atau 360o. Berikut adalah komponen internal sebuah motor servo 

180o. Komponen Servo ditunjukkan dalam Gambar 2.8 

 

 

Gambar 2.8 : Komponen servo 

( Sumber : servocity.com) 

 

 

http://zonaelektro.net/motor-servo/motor-servo-untuk-kaki-robot/
http://zonaelektro.net/motor-servo/komponen-penyusun-motor-servo/
http://zonaelektro.net/motor-servo/motor-servo-untuk-kaki-robot/
http://zonaelektro.net/motor-servo/komponen-penyusun-motor-servo/
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2.3.4 Prinsip kerja motor servo 

 Motor servo dikendalikan dengan memberikan sinyal modulasi lebar pulsa 

(Pulse Wide Modulation / PWM) melalui kabel arah. Lebar pulsa sinyal arah yang 

diberikan akan menentukan posisi sudut putaran dari poros motor servo. Sebagai 

contoh, lebar pulsa dengan waktu 1,5 ms (mili detik) akan memutar poros motor 

servo ke posisi sudut 90⁰. Bila pulsa lebih pendek dari 1,5 ms maka akan berputar 

kearah posisi 0⁰ atau ke kiri (berlawanan dengan arah jarum jam), sedangkan bila 

pulsa yang diberikan lebih lama dari 1,5 ms maka poros motor servo akan 

berputar kearah posisi 180⁰ atau ke kanan (searah jarum jam). Pulse Wide 

Modulation servo ditunjukkan dalam Gambar 2.9 

 

Gambar 2.9 : Pulse Wide Modulation servo 

( Sumber : servocity.com) 

Ketika lebar pulsa kendali telah diberikan, maka poros motor servo akan 

bergerak atau berputar ke posisi yang telah diperintahkan, dan berhenti pada 

posisi tersebut dan akan tetap bertahan pada posisi tersebut. Jika ada kekuatan 

eksternal yang mencoba memutar atau mengubah posisi tersebut, maka motor 

servo akan mencoba menahan atau melawan dengan besarnya kekuatan torsi yang 

dimilikinya (rating torsi servo). Namun motor servo tidak akan mempertahankan 

posisinya untuk selamanya, sinyal lebar pulsa kendali harus diulang setiap 20 ms 

(mili detik) untuk menginstruksikan agar posisi poros motor servo tetap bertahan 

pada posisinya.( servocity.com ) 

 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/-heYGJ7LrKiQ/UylX9IvRQ7I/AAAAAAAABDg/IDhghbfoaoI/s1600/Motor+servo+3.png
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2.3.5 Karakteristik Motor Servo  

 Motor Servo pada alat ini adalah motor servo jenis Tower Pro Micro Servo 

SG90. Motor servo jenis ini akan bekerja secara baik jika pada bagian pin 

kontrolnya diberikan sinyal PWM dengan frekuensi 50Hz dengan periode sebesar 

20 ms. Pemberian besar pulsa dari mikrokontroler menentukan besar sudut yang 

harus dilakukan oleh motor servo. Pengaturan sudut motor servo diperlukan untuk 

mengetahui gerakan dari motor servo dan pulsa yang harus diberikan ke motor 

servo dalam pergerakan ke kiri atau ke kanan. Dari pulsa yang diberikan, kita 

dapat melihat gerakan motor servo. Di mana pada saat sinyal dengan frekuensi 

50Hz tersebut dicapai pada kondisi Ton duty cycle 1.5 ms, maka rotor dari motor 

akan berhenti tepat di tengah-tengah (sudut 90° / netral). Untuk lebih jelasnya 

karakteristik motor servo dapat dijelaskan oleh tabel 2.2 dibawah ini.  

 

Tabel 2.2. : Karakteristik motor servo tipe Tower Pro Micro Servo SG90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4  Catu Daya 

 Catu Daya yang biasa disebut dengan Power Supply ialah sebuah alat yang 

berguna sebagai sumber daya listrik untuk alat elektronik lain. Pada dasarnya Catu 

Motor Servo  Micro Servo Sg90  

Dimensi  22.6 X 21.8 X 11.4 mm  

Berat (Hanya Motor)  9 gram  

Kecepatan  0.12 S/ 60 Degree  

Pulse Width  500 – 2400 μs  

PWM Period  20 ms (50Hz)  

Tegangan Kerja  4,8 V – 6 V  

Arus  Kurang Dari 500 mA  

Temperatur Range  -30 Sampai 60˚ C  

Panjang Kabel  150 mm  

Stall Torque  1.98 Kg/Cm  

Gear Type  Plastic  

Limit angle  180˚ (±10˚)  

Neutral position  1500 μs  
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Daya bukan hanya alat yang dapat menghasilkan listrik saja, namun ada juga 

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

Daya untuk menyalakan alat elektronik dapat 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.  

2.4.1 DC Power Supply (Adaptor) 

Adaptor adalah suatu alat yang dapat digunakan untuk mengubah tegangan 

AC yang tinggi menjadi tegangan DC yang rendag. Adaptor ditunjukkan dalam 

Gambar 2.10 

 

Gambar 2.10 : Adaptor 

( Sumber : http://www.xppower.com/) 

Adaptor atau DC Power Supply pada umumnya mempunyai 4 bagian 

utama yang dapat menghasilkan arus DC yang stabil. Keempat bagian utama 

tersebut ialah Transformer, Voltage Regulator, Rectifier, dan Filter. Ke-empat 

bagian blok-blok dasar yang membentuk sebuah DC Power Supply atau catu daya 

ini. Diagram Blok DC Power Supply (Adaptor) ditunjukkan dalam Gambar 2.11 

(zonaelektro.net) 
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Gambar 2.11 : Diagram Block DC Power Supplys 

2.5 Sensor Photodioda 

 Photodioda adalah diode yang resistensinya akan berubah-ubah bila 

terkena sinar cahaya yang dikirim oleh transmitter. Resistensi photodiode 

dipengaruhi oleh intensitas cahaya yang telah diterimanya, semakin sedikit 

intensitas cahaya yang diterima oleh photodiode maka semakin besar nilai 

resistansinya begitu juga sebaliknya semakin besar intensitas cahaya yang 

diterima maka semakin kecil resistansinya. Sensor photodiode sama dengan 

sensor LDR, mengubah besaran cahaya yang diterima menjadi perubahan 

konduktansi. Sensor Photodioda ditunjukkan dalam Gambar 2.12. 

 

Gambar 2. 12 Sensor Photodioda 

(Sumber : Elektronika-dasar.id) 

 

 

 

 

 

 Tanggapan frekuensi sensor photodioda sempit. Dari rentang tanggapan 

itu, sensor photodioda memiliki tanggapan paling baik terhadap cahaya infra 

merah, tepatnya pada cahaya dengan panjang gelombang sekitar 0,9 µm. Kurva 

tanggapan sensor photodioda ditunjukkan dalam Gambar 2.13. 
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Gambar 2.13 Kurva Tanggapan Frekuensi Sensor Photodioda 

(Sumber : Elektronika-dasar.id) 

Keluaran sensor photodiode dengan intensitas cahaya yang diterimanya 

ketika dinyalakan mundur adalah membentuk suatu fungsi linear. Hubungan 

antara keluaran sensor photodioda dengan intensitas cahaya ditunjukkan dalam 

Gambar 2.14. 

Gambar 2.14 Hubungan Keluaran Photodioda Dengan Intensitas Cahaya 

(Sumber : Elektronika-dasar.id) 




