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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1  Quadcopter 

Quadcopter adalah salah satu jenis rotorcraft yang memiliki 4 buah rotor 

sebagai penggerak propeller yang menghasilkan gaya angkat. Quadcopter dapat 

melakukan take off dan landing secara vertikal. Vertical Take Off Landing (VTOL) 

Aircraft merupakan jenis pesawat yang dapat melakukan take off dan landing 

tegak lurus terhadap bumi sehingga dapat dilakukan pada tempat yang sempit. 

Helikopter, tricopter, quadcopter, dan beberapa fixed wing dengan mesin jet 

termasuk kategori ini.  

 

  

Gambar 2.1 Quadcopter 

(Sumber : https://oscarliang.com/zmr250-v2-frame-review/) 
 

https://oscarliang.com/zmr250-v2-frame-review/
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2.2 ESC (Electric Speed Control) 

ESC yang digunakan adalah berjenis brushless, terdiri atas susunan 

MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor) untuk 

mengendalikan kecepatan motor brushless. ESC bekerja secara cepat untuk 

menghidupkan atau mematikan pulsa ke motor, sehingga respon kendali motor 

cepat. Selain itu ESC yang digunakan telah berbasis mikroprosessor, sehingga dapat 

diprogram sesuai dengan kebutuhan. Keempat ESC yang digunakan tergabung 

dalam satu fisik, atau dapat disebut sebagai Quattro ESC, sehingga tidak 

memerlukan konfigurasi wiring yang banyak.[ 5 ]  

  

Gambar 2.2 Electric Speed Control 30A dan 12A 

(Sumber: http://buaya-instrument.com/ ) 

Untuk menentukan ESC yang akan digunakan sangatlah penting untuk 

mengetahui kekuatan (peak current) dari motor. Sebaiknya ESC yang digunakan 

memiliki Peak Current yang lebih besar daripada motor. Contoh, kekuatan motor 

adalah 12A (ampere) pada saat throttle terbuka penuh. ESC yang akan digunakan 

adalah ESC yang berkekuatan 18A atau 20A. Jika di paksakan menggunakan ESC 

10A kemungkinan pada saat throttle dibuka penuh, ESC akan panas bahkan 

terbakar.[6] 

http://buaya-instrument.com/esc-emax-blheli-12a-eemax12a.html
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ESC memberikan catuan pada motor sesuai dengan sinyal Pulse Width 

Mudulation (PWM) yang masuk pada input ESC. Selain itu ESC ini juga memiliki 

fasilitas Battery Eliminator Circuit (BEC) yang memiliki keluaran tegangan kecil 

untuk mencatu flight controller serta sensor yang lain. Tabel 2.1 adalah contoh 

perbandingan ESC antara 12A dan 30 A yang seringkali digunakan untuk kebutuhan 

aeromodelling atau drone.  Berikut ini merupakan fitur yang dimiliki ESC BL Heli 

12A ini: 

1. Brake, berfungsi untuk menghentikan motor secara spontan. 

2. Soft start, berfungsi sebagai pengatur lama waktu menyalakan sistem. 

3. Battery type, pemilihan baterai yang digunakan. 

4. Microprocessor, berfungsi untuk mengatur fitur agar dapat diprogram. 

5. Cut Off, berfungsi sebagai pemotong arus jika baterai akan habis. 

Tabel 2. 1 Perbandingan Spesifikasi ESC 

Parameter ESC 12A ESC 30A 

Arus Konstan (A) 12A 30A 

Arus Lebih (>10s) (A) 15A 40A 

Keluaran BEC 1A/5v 3A/5.5v 

Massa (g) 9gr 23gr 

Dimensi (mm) 25 x 2 x 7 45 x 24 x 9 
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2.3 Motor DC  

Motor DC adalah piranti elektronik yang mengubah energi listrik menjadi 

energi mekanik berupa gerak rotasi. Pada motor DC terdapat jangkar dengan satu 

atau lebih kumparan terpisah. Tiap kumparan berujung pada cincin belah 

(komutator). Dengan adanya insulator antara komutator, cincin belah dapat 

berperan sebagai saklar kutub ganda (double pole, double throw switch). Motor 

DC bekerja berdasarkan prinsip gaya Lorentz, yang menyatakan ketika sebuah 

konduktor beraliran arus diletakkan dalam medan magnet, maka sebuah gaya 

(yang dikenal dengan gaya Lorentz) akan tercipta diantara arah medan magnet dan 

arah aliran arus. Kecepatan putar motor DC (N) dirumuskan dengan Persamaan 

berikut. 

𝐸𝑎 = 𝑉𝑇 − 𝐼𝑎 ∙ 𝑅𝑎𝑐𝑖𝑟 (2.1) 

𝑛 =
𝐸𝑎

Φ𝑃∙𝐾𝐺
  (2.2) 

𝑛 =
𝑉𝑇−𝐼𝑎∙𝑅𝑎𝑐𝑖𝑟

Φ𝑃∙𝐾𝐺
  (2.3) 

Keterangan : 

Racir  : Hambatan jangkar motor  

Ia  : Arus jangkar motor 

KG  : Konstanta motor  

n  : Kecepatan (rpm) 

Φ𝑃  : Fluk magnet yang terbentuk pada motor 
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Motor DC (Direct Current) adalah peralatan elektromekanik dasar yang 

berfungsi untuk mengubah tenaga listrik menjadi tenaga mekanik. Motor DC 

merupakan jenis motor yang menggunakan tegangan searah sebagai sumber 

tenaganya. Dengan memberikan beda tegangan pada kedua terminal tersebut, motor 

akan berputar pada satu arah, dan bila polaritas dari tegangan tersebut dibalik maka 

arah putaran motor akan terbalik pula. [7] 

 

Gambar 2.3 Motor DC Konvensional 

(Sumber : http://machineryequipmentonline.com) 

2.4 Brushless DC Motor (BLDCM) 

Motor brushless DC disebut sebagai motor sinkron, karena medan magnet 

yang dihasilkan oleh rotor dan medan magnet yang dihasilkan oleh stator berputar 

dengan frekuensi yang sama. Motor brushless DC tidak menggunakan sikat 

(brush), sehingga biaya perawatan nya rendah dan memiliki kecepatan putar yang 

tinggi. Motor brushless DC tergolong motor listrik AC 3 fasa, disebut BLDC 

karena menggunakan sumber DC sebagai sumber energi utamanya, lalu diubah 

menjadi tegangan AC menggunakan inverter 3 fasa [8]. 

Motor brushless direct current (BLDC) adalah motor yang tidak menggunakan 

sikat atau brush untuk pergantian medan magnet (komutasi) tetapi dilakukan secara 

http://machineryequipmentonline.com/
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komutasi elektronis. 

Motor DC Brushless mempunyai banyak keuntungan dibandingkan dengan 

motor DC lainnya (Andry Yulistiyanto, 2013: 41), yaitu: 

1. Kecepatan yang lebih baik untuk melawan karakteristik tenaga putaran. 

2. Tanggapan dinamis tinggi. 

3. Efisiensi tinggi. 

4. Tahan lama atau usia pakai lebih lama. 

5. Nyaris tanpa suara bila dioperasikan. 

6. Speed range yang lebih luas. 

 

Gambar 2.4 Skema Kerja Motor BLDC 

( Sumber : Alex LePelch, , 2016) 

2.5 Nilai KV BLDC Motor 

Nilai KV (Kilovolt) pada BLDC motor menjelaskan kemampuan berapa kali 

motor berputar dalam satu menit dengan tegangan yang diberikan tanpa diberi beban. 

Nilai KV didefinisikan sebagai putaran teoritis yang dapat dilakukan oleh motor per 

input tegangan. RPM teoritis dapat dirumuskan dengan persamaan berikut. 
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RPM = KV Value x Input Voltage  (2.4) 

Keterangan :  

RPM  : Revolusi Per Menit 

KV Value  : Nilai KV Motor 

Input Voltage : Input Tegangan  

Sebagai contoh jika sebuah baterai pada multicopter memiliki tegangan 11.1V 

dan nilai KV dari motor brushless sebesar 1600, maka motor dapat berputar 17760 kali 

per menit. Nilai KV pada motor yang tinggi biasanya cocok untuk pesawat yang lebih 

kecil dgn baling2 standar dan KV yang rendah untuk   baling2 besar dengan model 

pesawat yang lebih besar. Gambar 2.5 menunjukan nilai KV dari ketiga motor yang 

akan digunakan pada penelitian ini.  

 

930 KV    1400KV             2300KV 

Gambar 2.5 3 BLDC motor yang digunakan dengan nilai KV yang berbeda 

2.6 Propeller (Baling-baling) 

Propeler (atau baling-baling) adalah baling baling untuk menjalankan 

pesawat terbang. Baling-baling ini memindahkan tenaga dengan mengkonversi 
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gerakan rotasi menjadi daya dorong untuk menggerakkan sebuah kendaraan seperti 

pesawat terbang, untuk melalui suatu massa seperti udara, dengan memutar dua atau 

lebih bilah kembar dari sebuah poros utama. Sebuah propeler berperan sebagai 

sayap berputar, dan memproduksi gaya yang mengaplikasikan Prinsip Bernoulli 

dan Hukum gerak Newton, menghasilkan sebuah perbedaan tekanan antara 

permukaan depan dan belakang. [9] 

Ada beberapa parameter penting yang dimiliki propeller pada RC 

aeromodelling. Parameter-parameter ini bisa dijadikan pedoman untuk memilih 

baling-baling sesuai kebutuhan: 

1. Diameter dan pitch 

Semua baling-baling RC yang tersedia memiliki 2 buah ukuran, yaitu 

diameter dan pitch.  Diameter dihitung berdasarkan diameter lingkaran yang 

dibentuk saat baling-baling berputar. Sedangkan pitch merupakan jarak yang 

ditempuh oleh baling-baling jika diputar 1 putaran penuh. Semakin panjang 

diameter dan pitch baling-baling semakin banyak pula udara yang disapu dan 

semakin besar pula daya dorong yang dihasilkan. Satuan dari diameter dan pitch dari 

baling- baling adalah inch. Baling-baling dengan ukuran 10x4.5 memiliki diameter 

10inch dan pitch 4.5 inch. 
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 Gambar 2.6 Pitch dan Diameter Propeller 

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

2. Jumlah bilah 

Umumnya jumlah bilah pada baling-baling RC aeromodelling adalah 2 bilah. 

Tetapi ada yang menggunakan 3 bilah dan 4 bilah. Semakin banyak bilah pada baling-

baling menyebabkan semakin banyak udara yang disapu sehingga menghasilkan daya 

dorong yang lebih besar. Semakin banyak bilah juga menuntut motor dengan torsi 

yang lebih besar. 

3. Arah putar 

Dengan arah gaya dorong yang sama, baling-baling RC aeromodelling 

memiliki dua jenis arah putaran; searah jarum jam (CW, clockwise) dan berkebalikan 

arah jarum jam (CCW, counterclockwise). Arah putar ini menentukan yawingmoment 

yang dihasilkan dari baling- baling. Pada quadcopter, dibutuhkan sepasang baling 

baling CW dan CCW agar yawing moment dapat saling menghilangkan. 
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Gambar 2.7 Propeller 1045  

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

 

Gambar 2.8 Propeller 5040 4 Blade 

(Sumber : http://buaya-instrument.com/) 

2.7 Power Supply  

Power Supply adalah sebuah perangkat atau sistem yang memasok listrik atau 

energi ke output yang dihubungkan pada beban atau kelompok beban. Perangkat 

elektronika mestinya dicatu oleh power supply DC (Direct Current) yang stabil agar 

dapat bekerja dengan baik. Baterai adalah sumber power supply DC yang paling baik. 

Namun untuk aplikasi yang membutuhkan daya lebih besar, daya dari baterai tidak 

mencukupi. Sumber daya yang besar adalah sumber arus bolak-balik AC (Alternating 

Current) dari PLN. Untuk itu diperlukan suatu perangkat yang dapat mengubah arus 

http://buaya-instrument.com/
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AC menjadi arus DC. Berdasarkan teknik regulasi, terdapat dua jenis power supply 

yaitu linier regulated power supply dan switching regulated power supply. 

Power Supply tipe switching menjadi semakin populer pemakaiannya karena 

tipe ini memberikan penyediaan daya DC yang efisiensi dan densitas dayanya sangat 

tinggi dibandingkan dengan tipe linier. Pada rangkaian kali ini menggunakan switching 

power suplly 12 Volt 30 Ampere, bentuk fisiknya dapat dilihat pada gambar 2.8. 

 

Gambar 2.9 Power Supply 12v 

(Sumber : https://www.makerlab-electronics.com) 

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.  

https://www.makerlab-electronics.com/
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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.[10] 

2.8 Arduino Uno 

Arduino Uno adalah board berbasis  mikrokontroler  pada  ATmega328. Board 

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

PWM), 6 input analog, 16 MHz osilator kristal, koneksi USB, jack listrik tombol 

reset. Pin-pin ini berisi semua yang diperlukan untuk mendukung mikrokontroler, 

hanya terhubung ke komputer dengan kabel USB atau sumber tegangan bisa didapat 

dari adaptor AC-DC atau baterai untuk menggunakannya [9]. Hardware Arduino 

seperti ditunjukkan seperti pada Gambar 2.9, Untuk spesifikasi umum ditunjukkan 

seperti pada table 2.2. 

Board Arduino Uno memiliki fitur-fitur baru sebagai berikut : 

- 1,0 pinout: tambah SDA dan SCL pin yang dekat ke pin aref dan 

dua pin baru lainnya ditempatkan dekat ke pin RESET, dengan IO 

REF yang memungkinkan sebagai buffer untuk beradaptasi dengan 

tegangan yang disediakan dari board sistem. Pengembangannya, 

sistem akan lebih kompatibel dengan Prosesor yang menggunakan 
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AVR, yang beroperasi dengan 5V dan dengan Arduino Karena 

yang beroperasi dengan 3.3V. Yang kedua adalah pin tidak 

terhubung, yang disediakan untuk tujuan pengembangannya. 

- Circuit Reset 

  

Gambar 2.10 Arduino dan Kabel Arduino 

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

2.8.1 Deskripsi Arduino Uno 

Tabel 2.2 Deskripsi Arduino Uno 

Mikrokontroller Atmega328 

Operasi Voltage 5V 

  Input Voltage 7-12 V (Rekomendasi) 

Limit Input Voltage 6-20 V (limits) 

I/O 14 pins (6 pin untuk PWM) 

Arus 50 mA 

Flash Memory 32KB 

Bootloader SRAM 2 KB 

EEPROM 1 KB 

Kecepatan 16 Mhz 
 

 

 

https://www.aliexpress.com/
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2.8.2 Catu Daya Arduino Uno 

Uno Arduino dapat diaktifkan melalui koneksi USB atau dengan catu daya 

eksternal. Sumber listrik dipilih secara otomatis. Eksternal (non- USB) daya dapat 

datang baik dari AC-DC adaptor atau baterai. Adaptor ini dapat dihubungkan dengan 

cara menghubungkannya plug pusat-positif 2.1mm ke dalam board colokan listrik. 

Lead dari baterai dapat dimasukkan ke dalam header pin Gnd dan Vin dari konektor 

Power. 

Board dapat beroperasi pada pasokan daya dari 6 - 20 volt. Jika diberikan 

dengan kurang dari 7V, bagaimanapun, pin 5V dapat menyuplai kurang dari 5 volt 

dan board mungkin tidak stabil. Jika menggunakan lebih dari 12V, regulator 

tegangan bisa panas dan merusak board. Rentang yang dianjurkan adalah 7 - 12 volt. 

Pin catu daya adalah sebagai berikut: 

• VIN. Tegangan input ke board Arduino ketika menggunakan sumber daya 

eksternal (sebagai lawan dari 5 volt dari koneksi USB atau sumber daya 

lainnya diatur). Anda dapat menyediakan tegangan melalui pin ini, atau, jika 

memasok tegangan melalui colokan listrik, mengaksesnya melalui pin ini. 

• 5V. Catu daya diatur digunakan untuk daya mikrokontroler dan komponen 

lainnya di board. Hal ini dapat terjadi baik dari VIN melalui regulator on- 

board, atau diberikan oleh USB . 

• 3,3 volt pasokan yang dihasilkan oleh regulator on-board. Menarik arus 

maksimum adalah 50 mA. 

• GND 
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2.8.3 Memory 

ATmega328 ini memiliki 32 KB dengan 0,5 KB digunakan untuk loading 

file. Ia juga memiliki 2 KB dari SRAM dan 1 KB dari EEPROM 

2.8.4 Input & Output  

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

atau output, menggunakan fungsi pinMode(), digitalWrite(), dan digitalRead(). 

Mereka beroperasi di 5 volt. Setiap pin dapat memberikan atau menerima 

maksimum 40 mA dan memiliki resistor pull-up internal dari 20-50 KΩ. Selain itu, 

beberapa pin memiliki fungsi khusus: 

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

mengirimkan (TX) data TTL serial. Pin ini terhubung ke pin yang sesuai 

dari chip ATmega8U2 USB-to-Serial TTL. 

b) Eksternal Interupsi: 2 dan 3. Pin ini dapat dikonfigurasi untuk memicu interupsi 

pada nilai yang rendah, tepi naik atau jatuh, atau perubahan nilai. Lihat 

attachInterrupt () fungsi untuk rincian. 

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

analogWrite () fungsi. 

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

komunikasi SPI menggunakan perpustakaan SPI. 

e) LED: 13. Ada built-in LED terhubung ke pin digital 13. Ketika pin adalah 

nilai TINGGI, LED menyala, ketika pin adalah RENDAH, itu off. 
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Uno memiliki 6 input analog, diberi label A0 melalui A5, masing-masing 

menyediakan 10 bit resolusi yaitu 1024 nilai yang berbeda. Secara default sistem 

mengukur dari tanah sampai 5 volt. [9] 

  

Gambar 2.11 Bagian-Bagian Arduino Uno 

2.9 LCD (Liquid Crystal Display) 

LCD adalah singkatan dari kata Liquid Crystal Display, yaitu panel penampil 

yang di buat dari bahan kristal cair. Kristal dengan sifat-sifat khusus yang 

menampilkan warna lengkap yang berasal dari efek patulan atau transmisi cahaya 

dengan panjang gelombang pada sudut lihat tertentu, merupakan salah satu 

rekayaan penting yang menujang kebutuhan akan peralatan elektronik serba tipis 

dan ringan. 

Dalam menampilkan numeric ini kristal yang dibentuk menjadi bar, dan 

dalam menampilkan alfanumerik kristal hanya diatur kedalam pola titik. Setiap 

kristal memiliki sambungan listrik individu sehingga dapat dikontrol secara 

independen. Ketika kristal off' (yakni tidak ada arus yang melalui kristal) cahaya 
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kristal terlihat sama dengan bahan latar belakangnya, sehingga kristal tidak dapat 

terlihat.  

Sangat penting untuk menyadari perbedaan antara layar LCD dan layar 

LED. Sebuah LED display (sering digunakan dalam radio jam) terdiri dari 

sejumlah LED yang benar-benar mengeluarkan cahaya (dan dapat dilihat dalam 

gelap). Sebuah layar LCD hanya mencerminkan cahaya, sehingga tidak dapat 

dilihat dalam gelap. LMB162A adalah modul LCD matrix dengan konfigurasi 16 

karakter dan 2 baris dengan setiap karakternya dibentuk oleh 8 baris pixel dan 5 

kolom pixel (1 baris terakhir adalah kursor). 

Memori LCD terdiri dari 9.920- b i t  CGROM, 64- b y t e  CGRAM dan 80x8 

bit DDRAM yang diatur pengalamatannya oleh Address Counter dan akses 

datanya (pembacaan maupun penulisan datanya) dilakukan melalui register data. 

Pada LMB162A terdapat register data dan register perintah. Proses akses 

data ke atau dari register data akan mengakses ke CGRAM, DDRAM atau 

CGROM bergantung pada kondisi Address Counter, sedangkan proses akses data ke 

atau dari register perintah akan mengakses Instruction Decoder (dekoder 

instruksi) yang akan menentukan perintah–perintah yang akan dilakukan oleh 

LCD (Saludin Muis, 2013: 1). 
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(a) 
 

 

(b) 

Gambar 2.12 (a). Block Diagram LCD (b). LCD 16x2 Character 

(Sumber : https://howtomechatronics.com/tutorials/arduino/lcd-tutorial/) 

 Klasifikasi LED Display 16x2 Character 

a. 16 karakter x 2 baris 

b. 5x7 titik Matrix karakter+kursor 

c. HD44780 Equivalent LCD kontroller/driver Built-In 

d. 4-bit atau 8-bit MPU Interface 

e. Tipe Standar 

f. Bekerja hampir dengan semua Mikrokontroler. 

2.10 I²C/TWI Connector 

I²C (Inter Integreated Circuit) adalah standar komunikasi serial dua arah 

menggunakan dua saluran yang didesain khusus untuk mengirim maupun menerima 

data. Sistem I²C/TWI terdiri dari saluran SCL (Serial Clock) dan SDA (Serial Data) 

yang membawa informasi data antara I²C dengan pengontrolnya serta pull up resistor 

https://howtomechatronics.com/tutorials/arduino/lcd-tutorial/
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yang digunakan untuk transfer data antar perangkat. I²C/TWI juga merupakan 

transmisi serial setengah duplex oleh karena itu aliran data dapat diarahkan pada satu 

waktu. Tingkat transfer data mengacu pada sinyal clock pada SCL Bus 1/16th slave. 

informasi data antara I2C dengan pengontrolnya. Piranti yang dihubungkan dengan 

sistem I²C Bus dapat dioperasikan sebagai Master dan Slave. Master adalah piranti 

yang memulai transfer data pada I2C Bus dengan membentuk sinyal Start, mengakhiri 

transfer data dengan membentuk sinyal Stop, dan membangkitkan sinyal clock. Slave 

adalah piranti yang dialamati master. Adapun konfigurasi fisik I2C/TWI dapat dilihat 

pada gambar 2.13. 

 

Gambar 2.13  Konfigurasi fisik I²C/TWI 

 (sumber : https://pccontrol.wordpress.com/2011/06/26/pengetahuan-dasar-

pemrograman-c-untuk-i2c-avr-dgn-codevision) 

 

 

 

 

 

https://pccontrol.wordpress.com/2011/06/26/pengetahuan-dasar-pemrograman-c-untuk-i2c-avr-dgn-codevision
https://pccontrol.wordpress.com/2011/06/26/pengetahuan-dasar-pemrograman-c-untuk-i2c-avr-dgn-codevision
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2.10.1 Interface Komunikasi I²C/TWI Dengan Arduino 

Pada LCD 16x2 yang dilengkapi dengan I²C/TWI sistem komunikasi hanya 

memerlukan 4 kabel yang dihubungkan dengan pin Arduino. 

 

Gambar 2. 14  Komunikasi 4 kabel I²C 

(Sumber :  http://www.sainsmart.com/sainsmart-iic-i2c-twi-1602-serial-lcd-

module-display-for-arduino-mega2560-uno-r3.html) 

Gambar 2.14 merupakan bentuk modul komunikasi 4 kabel I2C pada LCD. 

Berikut ini keterangan kabel untuk modul I²C : 

• Hitam : Ground 

• Merah : 5V 

• Putih : Analog pin 4 

• Kuning : Analog pin 5 

Pada papan Arduino secara umum SDA (Serial Data) pada input analog pin 4 

dan SCl (Serial Clock) pada input analog pin 5. Pada modul I²C/TWI juga dilengkapi 

dengan potensiometer yang dapat digunakan untuk menyesuaikan kontras cahaya 

dengan memutar searah jarum jam untuk mendapatkan tampilan yang diinginkan. 

 

http://www.sainsmart.com/sainsmart-iic-i2c-twi-1602-serial-lcd-module-display-for-
http://www.sainsmart.com/sainsmart-iic-i2c-twi-1602-serial-lcd-module-display-for-
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2.11 Perangkat Lunak Arduino (Arduino IDE) 

Arduino dikatakan sebagai sebuah platform dari physical computing yang 

bersifat open source. Maksud dari platform bahwa Arduino bukan hanya sebagai 

alat pengembang, tetapi ia adalah kombinasi dari hardware, bahasa pemrograman 

dan Integrated Development Environment (IDE) yang canggih. IDE adalah sebuah 

software yang sangat berperan untuk menulis program, meng-compile menjadi kode 

biner dan meng-upload ke dalam memory microcontroller. Software Arduino dapat 

di install di beberapa Operating system diantaranya: Windows, Mac OS, dan Linux. 

  

Gambar 2. 15 Arduino Integrated Development Environment 

(Sumber : https://mspoweruser.com/wp-content/uploads/2016/09/ARDUINO-

Windows-Store.png) 

Secara umum, struktur program pada Arduino dibagi menjadi dua bagian 

yaitu setup dan loop. 

Bagian setup adalah bagian yang merupakan area menempatkan kode- kode 

inisialisasi sistem sebelum masuk ke dalam bagian loop (body). Secara prinsip, setup 

merupakan bagian yang dieksekusi hanya sekali yaitu pada program dimulai (start). 

Sedangkan bagian loop adalah bagian yang merupakan inti utama dari program 
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Arduino. Dan bagian ini yang dieksekusi secara terus menerus. 

 

Gambar 2. 16 Struktur Arduino IDE 

2.12 Sensor Loadcell 

Sensor LoadCell merupakan transduser (transducer, komponen elektronika 

yang dapat mengukur besaran fisik menjadi sinyal elektris) yang dapat mengubah 

tekanan oleh beban menjadi signal elektrik. Konversi terjadi secara tidak langsung 

dalam dua tahap. Lewat pengaturan mekanis, gaya tekan dideteksi berdasarkan 

deformasi dari matriks pengukur regangan (strain gauges) dalam bentuk resistor 

planar. Regangan ini mengubah hambatan efektif (effective resistance) empat 

pengukur regangan yang disusun dalam konfigurasi jembatan Wheatstone 

(Wheatstone bridge) yang kemudian dibaca berupa perbedaan potensial (tegangan). 

Karena perbedaan yang terukur sangat kecil dalam orde µV (mikro Volt, 

sepersejuta Volt), dibutuhkan rangkaian pengubah sinyal analog menjadi digital yang 

sangat presisi, untuk itulah pada kit ini kami menyertakan modul HX711 yang 

http://en.wikipedia.org/wiki/Wheatstone_bridge
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beresolusi 24 bit (16,7+ juta undakan pada tangga ADC). Dengan tingkat presisi 

setinggi ini, Anda dapat mengukur berat beban dalam resolusi 5 Kg / 224 atau setara 

dengan ketepatan 298 µg (0,298 mg, atau 0,000298 gr). 

Ketepatan ini tiga kali lipat lebih tinggi dibanding tingkat ketepatan yang 

ditawarkan pada timbangan emas/permata (jewelry weight scale) komersial kelas 

premium yang umum digunakan di toko emas/perhiasan yang presisinya hanya 

mencapai 0,001 gr (1 mg), sehingga tantangan pembuatan timbangan elektronis yang 

presisi bukan lagi terletak pada sisi elektronisnya namun lebih pada akurasi rancang 

bangun mekanis dari timbangan tersebut.[12] 

2.12.1 Spesifikasi Sensor Load Cell 

 
Gambar 2. 17 Spesifikasi Loadcell 

(Sumber : Dataseet Loadcell TAL 201) 
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2.12.2 Prinsip kerja loadcell 

 

Gambar 2. 18 Prinsip kerja loadcell 

Prinsip kerja load cell ketika mendapat tekanan beban. Ketika bagian lain yang 

lebih elastic mendapat tekanan, maka pada sisi lain akan mengalami perubahan 

regangan yang sesuai dengan yang dihasilkan oleh strain gauge, hal ini terjadi karena 

ada gaya yang seakan melawan pada sisi lainnya. Perubahan nilai resistansi yang 

diakibatkan oleh perubahan gaya diubah menjadi nilai tegangan oleh rangkaian IC 

HX711. Dan berat dari objek yang diukur dapat diketahui dengan mengukur besarnya 

nilai tegangan yang timbul.[13] 

2.12.3 IC HX711 (Rangkaian penguat keluaran load cell) 

IC 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 computer/mikrokontroller melalui TTL232. 
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Gambar 2. 19 IC HX711 (Penguat keluaran load cell) 

(Sumber : http://rohmadi.my.id/2014/10/06/timbangan-5kg-hx711/) 

2.12.4 Prinsip Kerja IC HX711 

 

 

Gambar 2. 20 Prinsip kerja ic HX711 

Prinsip kerja sensor regangan ketika mendapat tekanan beban. (sumber 

datasheet HX711) Ketika bagian lain yang lebih elastic mendapat tekanan, maka pada 

sisi lain akan mengalami perubahan regangan yang sesuai dengan yang dihasilkan 

oleh straingauge, hal ini terjadi karena ada gaya yang seakan melawan pada sisi 

lainnya.  

Perubahan nilai resistansi yang diakibatkan oleh perubahan gaya diubah 

menjadi nilai tegangan oleh rangkaian pengukuran yang ada dan berat dari objek yang 

http://rohmadi.my.id/2014/10/06/timbangan-5kg-hx711/)
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diukur dapat diketahui dengan mengukur besarnya nilai tegangan yang timbul. [14] 

2.13 Sensor Infrared 

Sensor Infrared adalah komponen elektronika yang dapat mendeteksi benda 

ketika cahaya infra merah terhalangi oleh benda. Sensor infared terdiri dari led 

infrared sebagai pemancar dan fototransistor sebagai penerima cahaya infra merah. 

(http://elektronika-dasar.web.id/infra-red-ir-detektor-sensor-infra-merah/) 

Led infrared sebagai pemancar cahaya infra merah merupakan singkatan 

dari Light Emitting Diode Infrared yang terbuat dari bahan Galium Arsenida 

(GaAs) dapat memancarkan cahaya infra merah dan radiasi panas saat diberi energi 

listrik.[15] 

Proses pemancaran cahaya  akibat adanya energi listrik yang diberikan 

terhadap suatu bahan disebut dengan sifat elektroluminesensi. (Sutrisno. 1987). 

Gambar led infrared dapat dilihat pada gambar 2.21. 

 

 

Gambar 2. 21 Led Infrared 

Sumber : (https://www.radioshack.com/products/radioshack-infrared-

led-emitter- and-detector) 

Fototransistor sebagai penerima cahaya infra merah merupakan tranduser 

yang dapat mengubah energi cahaya infra merah menjadi arus listrik. 

http://elektronika-dasar.web.id/infra-red-ir-detektor-sensor-infra-merah/)
http://www.radioshack.com/products/radioshack-infrared-led-emitter-
http://www.radioshack.com/products/radioshack-infrared-led-emitter-
http://www.radioshack.com/products/radioshack-infrared-led-emitter-
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2.13.1 IR Proximity Sensor 

Proximity Sensor adalah sensor untuk mendeteksi objek dan hambatan di 

depan sensor. Sensor mentransmisikan cahaya inframerah ketika terdapat objek atau 

benda mendekat, benda terdeteksi oleh sensor dengan memanfaatkan cahaya yang 

dipantulkan dari objek. Sensor Ini dapat digunakan pada pengembangan robot yang 

bertujuan untuk menghindari rintangan, untuk pintu otomatis, alat bantu parkir atau 

untuk sistem alarm keamanan, atau mamanfaatkan sensor ini sebagai tachometer 

dengan mengukur RPM suatu objek yag berotasi kipas.  

 

 

(a) (b) 

Gambar 2. 22 (a) IR Proximty Sensor (b) Skema Diagram 

(Sumber : https://www.sunrom.com/p/infrared-sensor-board) 

 

https://www.sunrom.com/p/infrared-sensor-board

