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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Prosedur Pembuatan SIM C 

2.1.1 Syarat Pembuatan SIM C 

1. Minimal Usia 17 Tahun; 

2. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) beserta foto; dan 

3. Mempersiapkan biaya pembuatan SIM C. 

 

2.1.2 Tatacara Pembuatan SIM C 

1. Pemeriksaaan kesehatan 

Pemeriksaan kesehatan dilakukan sebelum melanjutkan ke pendaftaran, 

nanti akan dikenakan biaya sesuai dengan tarif yang berlaku.  

2. Membayar biaya pendaftaran 

Setelah hasil pemeriksaan dinyatakan sehat, maka lakukan pembayaran ke 

bank yang ditunjuk. Kalau belum ada perubahan, untuk biaya pembuatan SIM C 

adalah Rp. 100.000. (https://www.polri.go.id/layanan-sim.php) 

3. Mengisi formulir pendaftaran 

Ambil formulir pendaftaran di loket, isi dengan lengkap dan kumpulkan 

kembali. Bila langkah ini sudah, tunggu sampai ada panggilan untuk melakukan 

ujian teori.
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4. Ujian teori 

Dalam ujian ini akan diberikan soal - soal terkait aturan lalu lintas dan hal-

hal terkait keselamatan berkendara lainnya juga berupa kasus-kasus yang biasa 

terjadi di jalan raya. Bila dalam ujian teori ini dinyatakan lulus, maka langkah 

selanjutnya adalah ujian praktik. 

5. Ujian praktik 

Ujian praktik ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan 

pemohon SIM dalam mengendarai sepeda motor. Jika dinyatakan lulus maka 

dilanjutkan ke proses pembuatan SIM C. Berikut adalah standarisasi ujian praktik : 

A. Standar prasarana lapangan 

Lokasi tempat ujian memenuhi persyaratan dan telah disertifikasi untuk 

dilaksanakan setiap materi ujian praktik, antara lain : 

1) Penguji terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih untuk seorang peserta uji sepeda 

motor di masing-masing materi uji; 

2) Permukaan lapangan aspal atau beton tidak bergelombang; 

3) Tidak licin, tidak berpasir; 

4) Pelaksanaan ujian praktik di lapangan praktik dan jalanan umum dalam satu 

wilayah hukum; 

5) Sebelum melakukan pengujian disarankan kepada peserta tes kendaraan yang 

akan digunakan uji praktik; 

6) Standar pengukuran sepeda motor bagian fisik/ban depan dan belakang terluar 

pada kendaraan (kecuali) stang/stir serta kaca spion; 
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7) Lebar lapangan ujian minimum 50 m; 

8) Panjang lintasan jalan/lapangan ujian minimum 100 m; dan 

9) Ruang tunggu peserta uji SIM. 

B. Sarana uji praktik 

1) Patok uji dengan ukuran : 

a. Tinggi patok 40 cm; 

b. Diameter 10 s.d 15 cm; dan 

c. Warna orange/hitam dilengkapi scotch light. 

 

Gambar 2.1 Patok Uji 

2) Garis-garis lapangan terbuat dari cat berwarna putih, khusus untuk ujian angka 

delapan di atas garis agar ditempatkan patok dengan jarak antar patok masing-

masing 1,5 m kali panjang kendaraan bermotor uji; 

3) Meja penguji; 

4) Nomor peserta uji; 

5) Rompi peserta uji; 

6) Helm; 

Sumber: 

http://ngada.org/bn279-

2012lmp.htm 
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7) Peluit; 

8) Jas hujan; 

9) Sepeda motor uji; 

10) Pengeras suara; 

11) Kaca mata teduh (hitam); 

12) Stop watch; 

13) Belangko pengujian; dan 

14) Alat tulis (pulpen/spidol). 

C. Materi ujian praktik SIM C 

1) Uji keseimbangan 

a. Menjalankan sepeda motor dengan kecepatan persneling stabil 30 km/jam, 

dengan persneling 2 berhenti pada garis Stop dengan teknik pengereman 

kombinasi yang lebih dominan rem tangan bersamaan dengan rem belakang 

(kaki) untuk mengimbangi rem depan, kaki kiri turun dan palingkan kepala 

ke kanan belakang konfirmasi keselamatan; dan 

b. Jarak dari start sampai finish adalah 9 buah patok dari ukuran panjang 

kendaraan uji tambah ½ panjang kendaraan uji (1,5 m) sedang lebar patok 

yang dilintasi adalah 2 x lebar kendaraan bermotor uji untuk lebar lintasan 

pengereman. 
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Gambar 2.2 Lintasan Uji Keseimbangan 

2) Uji slalom/Zig-Zag 

a. Menjalankan sepeda motor slalom/zig-zag melintasi patok (kerucut) dengan 

kecepatan 10 km/jam, jarak antar patok 1,5 kali panjang kendaraan 

bermotor uji dan jari-jari tangan tidak menekan tangkai 

kopling/pengereman sebelum titik berhenti yang ditentukan; 

b. Kemudian dilanjutkan slalom/zig-zag dengan kecepatan stabil, jarak patok 

satu dengan yang satu 3 kali panjang kendaraan bermotor uji dan berhenti 

pada garis stop, dengan teknik pengereman kombinasi rem depan lebih 

dominan dan rem belakang mengimbangi asumsi (70%/30 persen), kaki kiri 

menapak di jalan, Kepala memalingkan ke kanan belakang konfirmasi 

keselamatan. 

 

Gambar 2.3 Lintasan Uji Slalom/Zig-Zag 

Sumber: 

http://ngada.org/bn279-

2012lmp.htm 

 

Sumber: 

http://ngada.org/bn279-

2012lmp.htm 
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3) Uji membentuk angka 8 (delapan) 

a. Menjalankan sepeda motor di dalam lingkaran 3 kali membentuk angka 8 

(delapan), mengikuti petunjuk arah, tidak berhenti dan kaki tidak menginjak 

lapangan serta jari-jari tangan tidak menarik kopling/rem: dan 

b. Di atas garis angka delapan diletakkan patok, dengan jarak antar masing-

masing patok 1,5 kali panjang kendaraan bermotor uji. 

 

Gambar 2.4 Lintasan Uji Membentuk Angka 8 (delapan) 

4) Uji reaksi rem menghindar 

Konfirmasi keselamatan pada saat menjalankan sepeda motor dengan kecepatan 

stabil perseneleng 2 atau 3, kemudian melakukan pengereman pada Garis 

Kuning atau patok, lepas rem pada patok atau Garis Hijau, lalu membelok 

sesuai petunjuk dari petugas, serta berhenti pada garis stop dengan teknik 

pengereman kombinasi untuk rem belakang mengimbangi dan untuk rem depan 

dominan, kaki kiri turun dan palingkan kepala ke kanan belakang. 

Sumber: 

http://ngada.org/bn279-

2012lmp.htm 
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Gambar 2.5 Lintasan Uji Reaksi Rem Menghindar 

5) Uji berbalik arah membentuk huruf U (Turn) 

Konfirmasi keselamatan pada saat akan menjalankan sepeda motor memutar 

dengan membentuk huruf U di jalan sempit yang lebarnya 2 kali panjang 

kendaraan bermotor uji, tanpa menginjakkan kaki ke lapangan dan pandangan 

tertuju ke arah yang akan dituju. 

 

Gambar 2.6 Lintasan Uji Berbalik Arah Membentuk Huruf U (Turn) 

Sumber: 

http://ngada.org/bn279-

2012lmp.htm 

 

Sumber: 

http://ngada.org/bn279-

2012lmp.htm 
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6) Ketentuan lulus ujian praktik SIM C 

a. Peserta uji menyelesaikan seluruh materi ujian Praktik Surat Izin 

mengemudi C dengan tidak melakukan kesalahan, antara lain : 

1. Tidak menyentuh dan menjatuhkan patok pada setiap materi ujian; 

2. Kaki tidak menginjak lapangan pada materi ujian yang dilarang; 

3. Tidak melakukan pengereman pada materi ujian yang dilarang; dan 

4. Peserta tidak mentaati ketentuan uji praktik sesuai petunjuk penguji. 

b. Setiap peserta ujian diberikan kesempatan untuk mengulang 2 (dua) kali 

sebelum dinyatakan gugur. 

6. Pengambilan SIM C 

Proses selanjutnya adalah melakukan pemotretan untuk SIM, tanda tangan 

dan sidik jari. Butuh waktu beberapa saat, karena biasanya yang dipanggil masuk 

dalam ruang pemotretan tidak satu persatu, melainkan beberapa orang sekalian. 

 

2.2 Sensor Getar SW-420 

Sensor digital ini akan menghasilkan keluaran logika HIGH pada saat 

mendeteksi getaran. 

 

Gambar 2.7 Sensor Getar SW-420 

Sumber: 

http://www.elecrow.com/vib

ration-sensor-module-

sw420-p-525.html 
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Inti dari sensor ini adalah komponen pendeteksi getar SW-420 yang 

bereaksi terhadap getaran dari berbagai sudut. Pada kondisi statis/tanpa getaran, 

sensor ini berfungsi seperti saklar yang berada pada kondisi menutup (normally 

closed) dan bersifat konduktif, sebaliknya pada kondisi terpapar getaran, saklar 

akan membuka/menutup dengan kecepatan pengalihan (switching frequency) 

proporsional dengan kekerapan getaran. 

Tingkat sensitifitas pendeteksian dapat diatur dengan memutar 

potensiometer (variable resistor) yang terpasang di sensor ini.  Berikut 

tabelpesifikasi dari sensor getar SW-420 : 

Tabel 2.1 Spesifikasi Sensor Getar SW-420 

Chipset LM393 

Jenis SW-420 

Tegangan 3.3 – 5 V DC 

Ukuran 3.2 x 1.4 mm 

Output Digital (0 atau 1) 

Berikut skematik sensor getar SW-420 : 

 

Gambar 2.8 Skematik Sensor Getar SW-420 

Sumber: 

http://www.elecrow.com/vib

ration-sensor-module-

sw420-p-525.html 
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Cara kerja sensor getar SW-420 : 

1. Bila tidak ada getaran, sensor getaran terhubung dan nilai output rendah. Lampu 

indikator menyala. 

2. Bila terdeteksi getaran, sensor getaran segera terputus dan nilai output tinggi. 

Lampu indicator tidak menyala. 

3. Output-nya dapat langsung dihubungkan ke mikrokontroler untuk mendeteksi 

nilai rendah dan tinggi sehingga dapat diketahui apakah sedang terjadi getaran. 

  

2.3 Sensor Ultrasonik HC-SR04 

  

Gambar 2.9 Sensor Ultrasonik HC-SR04 

Sensor ultrasonik HC-SR04 adalah salah satu jenis sensor yang berfungsi 

sebagai pengirim, penerima, dan pengontrol gelombang ultrasonik. Sensor ini bisa 

digunakan untuk mengukur jarak benda dari 2cm - 4m dengan akurasi 3mm. Sensor 

ini memiliki 4 pin, pin Vcc, Gnd, Trigger, dan Echo. Pin Vcc untuk listrik positif 

dan Gnd untuk ground-nya. Pin Trigger untuk trigger keluarnya sinyal dari sensor 

dan pin Echo untuk menangkap sinyal pantul dari benda. 

 

 

Sumber: 

http://www.elangsakti.com/20

15/05/sensor-ultrasonik.html 

 



16 

 

 

2.3.1 Cara Kerja Sensor Ultrasonik HC-SR04 

  

Gambar 2.10 Cara Kerja Sensor Ultrasonik 

Secara detail, cara kerja sensor ultrasonik adalah sebagai berikut : 

1. Sinyal dipancarkan oleh pemancar ultrasonik dengan frekuensi tertentu dan 

dengan durasi waktu tertentu. Sinyal tersebut berfrekuensi diatas 20kHz. Untuk 

mengukur jarak benda (sensor jarak), frekuensi yang umum digunakan adalah 

40kHz. 

Berikut visualisasi dari sinyal yang dikirimkan oleh sensor ultrasonik HC-

SR04 : 

 

Gambar 2.11 Sistem Pewaktu Pada Sensor Ultrasonik HC-SR04 

Sumber: 

http://www.elangsakti.com/2

015/05/sensor-

ultrasonik.html 

 

Sumber: 

http://www.elangsakti.com/2

015/05/sensor-

ultrasonik.html 
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2. Sinyal yang dipancarkan akan merambat sebagai gelombang bunyi dengan 

kecepatan sekitar 340 m/s. Ketika menumbuk suatu benda, maka sinyal tersebut 

akan dipantulkan oleh benda tersebut. 

3. Setelah gelombang pantulan sampai di alat penerima, maka sinyal tersebut akan 

diproses untuk menghitung jarak benda tersebut. Jarak benda dihitung 

berdasarkan rumus : 

S = 340.t/2 

Dimana S merupakan jarak antara sensor ultrasonik dengan benda (bidang 

pantul), dan t adalah selisih antara waktu pemancaran gelombang oleh transmitter 

dan waktu ketika gelombang pantul diterima receiver. 

Contoh, diketahui jarak objek dari sensor sejauh 10 cm, dimana kecepatan 

bunyi yang dipancarkan sensor adalah 340 m/s atau 0.034 cm/us. Gelombang bunyi 

akan memerlukan waktu sekitar 294 us untuk mencapai ke objek, tetapi waktu 

gelombang bunyi saat mencapai Echo pin akan menjadi dua kali lipat dari waktu 

sebelumnya. Jadi untuk mendapatkan jarak dalam cm perlu mengalikan nilai waktu 

yang diterima oleh Echo pin dan membaginya dengan 2. Lebih jelasnya dapat 

dilihat pada gambar 2.12. 

 

Gambar 2.12 Rumus Mencari Jarak Benda 

Sumber: 

http://howtomechatronics.co

m/tutorials/arduino/ultrasoni

c-sensor-hc-sr04/ 
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2.3.2 Spesifikasi Sensor Ultrasonik HC-SR04 

Tabel 2.2 Spesifikasi Sensor Ultrasonik HC-SR04 

Tegangan Kerja 5 V 

Arus Daya 15 mA 

Frekuensi 40 kHz 

Minimum Jangkauan 2 cm 

Maksimal Jangkauan 400 cm 

Sudut Deteksi 15 Derajat 

Trigger Input Signal 10 uS TTL Pulse 

Echo Output Signal 

Pulsa Deteksi Berlevel TTL 

Dengan Durasi Yang Sesuai 

Dengan Jarak deteksi 

Dimesi 45 x 20 x 15 mm 

 

2.4 Arduino Mega2560 

Arduino Mega2560 merupakan board mikrokontroler yang berbasis 

Arduino dengan menggunakan chip ATmega2560. Berikut gambar board 

mikrokontroler Arduino mega2560 : 

 

Gambar 2.13 Arduino Mega2560 
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2.4.1 Spesifikasi Arduino Mega2560 

Tabel 2.3 Spesifikasi Arduino Mega2560 

Mikrokontroler ATmega2560 

Tegangan Operasi 5V 

Input tegangan(rekomendasi) 7 – 12V 

Input tegangan (Maksimal) 6 – 20V 

Digital I/O Pin 54 (15 pin output PWM) 

Pin input Analog 16 

DC current per I/O Pin 20mA 

Pin DC Current untuk 3.3V 50mA 

Memori flash 256Kb, 8Kb digunakan 

untuk bootloader 

SRAM 8Kb 

EEPROM 4Kb 

Clock speed 16 Mhz 

  LED_BUILTIN  

Panjang 101,52 mm 

Lebar 53,3 mm 

Berat 37 g 

 

  13 

Panjang   101,52 mm 

 
Lebar   53,3 mm 

Berat   37 g 

 

 

2.4.2 Pemrograman 

Pemrograman board Arduino Mega2560 dilakukan dengan menggunakan 

Software Arduino (IDE). Chip ATmega2560 yang terdapat pada Arduino Mega 

2560 telah diisi program awal yang sering disebut bootloader. Bootloader tersebut 

yang bertugas untuk memudahkan untuk melakukan pemrograman lebih sederhana 

menggunakan software Arduino, tanpa harus menggunakan tambahan hardware 

lain.  
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Gambar 2.14 Tampilan Software IDE Arduino 

Arduino Mega 2560 Rev 3 telah dilengkapi dengan chip ATmega16U2 yang 

telah diprogram sebagai konverter USB to Serial. Firmware ATmega16U2 di load 

oleh DFU bootloader, dan untuk merubahnya menggunakan software Atmel Flip 

(Windows) atau DFU programmer (Mac OSX dan Linux), atau menggunakan 

header ISP dengan menggunakan hardware external programmer. 

 

2.4.3 Proteksi 

Development board Arduino Mega2560 R3 telah dilengkapi dengan 

polyfuse yang dapat direset untuk melindungi port USB komputer/laptop dari 

korsleting atau arus berlebih. Meskipun kebanyakan komputer telah memiliki 

perlindungan port tersebut didalamnya namun sikring pelindung pada Arduino 

memberikan lapisan perlindungan tambahan sehingga aman menghubungkan 

Arduino ke komputer. Jika lebih dari 500mA ditarik pada port USB tersebut, sirkuit 

proteksi akan secara otomatis memutuskan hubungan, dan akan menyambung 

kembali ketika batasan aman telah kembali. 
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2.4.4 Power Supply 

Board Arduino Mega2560 dapat ditenagai dengan power yang diperoleh 

dari koneksi kabel USB, atau melalui power supply eksternal. Power supply 

eksternal dapat diperoleh dari adaptor AC-DC atau bahkan baterai, melalui jack DC 

yang tersedia, atau menghubungkan langsung GND dan pin Vin yang ada di board. 

Tegangan yang disarankan pada board  Arduino Mega2560 adalah kisaran 7V 

sampai 12V. 

Beberapa pin power pada Arduino Mega 2560: 

1. GND. Ini adalah ground atau negative; 

2. Vin. Ini adalah pin yang digunakan jika ingin memberikan power langsung ke 

board Arduino dengan rentang tegangan yang disarankan 7V - 12V; 

3. Pin 5V. Ini adalah pin output dimana pada pin tersebut mengalir tegangan 5V 

yang telah melalui regulator; 

4. 3V3. Ini adalah pin output dimana pada pin tersebut disediakan tegangan 3.3V 

yang telah melalui regulator; dan 

5. IOREF. Ini adalah pin yang menyediakan referensi tegangan mikrokontroler. 

Biasanya digunakan pada board shield untuk memperoleh tegangan yang 

sesuai, apakah 5V atau 3.3V. 

 

2.4.5 Memori 

Chip ATmega2560 pada Arduino Meg2560 R3 memiliki memori 256 KB, 

dengan 8 KB dari memori tersebut telah digunakan untuk bootloader. Jumlah 
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SRAM 8 KB, dan EEPROM 4 KB, yang dapat di baca-tulis dengan menggunakan 

EEPROM library saat melakukan pemrograman. 

 

2.4.6 Input dan Output (I/O) 

Arduino Mega2560 memiliki jumlah pin terbanyak dari semua board 

pengembangan Arduino.  Arduino Mega2560 memiliki 54 buah digital pin yang 

dapat digunakan sebagai input atau output, dengan menggunakan fungsi 

pinMode(), digitalWrite(), dan digital(Read). Pin-pin tersebut bekerja pada 

tegangan 5V, dan setiap pin dapat menyediakan atau menerima arus sebesar 20mA, 

dan memiliki tahanan pull-up sekitar 20-50kohm (secara default dalam posisi 

disconnect). Nilai maksimum adalah 40mA, yang sebisa mungkin dihindari untuk 

menghindari kerusakan chip mikrokontroler. 

Beberapa pin memiliki fungsi khusus: 

1. Serial, memiliki 4 serial yang masing-masing terdiri dari 2 pin. Serial 0 : pin 0 

(RX) dan pin 1 (TX). Serial 1 : pin 19 (RX) dan pin 18 (TX). Serial 2 : pin 17 

(RX) dan pin 16 (TX). Serial 3 : pin 15 (RX) dan pin 14 (TX). RX digunakan 

untuk menerima dan TX untuk transmit data serial TTL. Pin 0 dan pin 1 adalah 

pin yang digunakan oleh chip USB-to-TTL ATmega16U2;   

2. External Interrups, yaitu pin 2 (untuk interrupt 0), pin 3 (interrupt 1), pin 18 

(interrupt 5), pin 19 (interrupt 4), pin 20 (interrupt 3), dan pin 21 (interrupt 2). 

Dengan demikian Arduino Mega2560 memiliki jumlah interrupt yang cukup 

sebanyak 6 buah. Gunakan fungsi attachInterrupt() untuk mengatur interrupt 

tersebut; 
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3. PWM : Pin 2 hingga 13 dan 44 hingga 46, yang menyediakan output PWM 8 

bit dengan menggunakan fungsi analogWrite(); 

4. SPI : Pin 50 (MISO), 51 (MOSI), 52 (SCK), dan 53 (SS) mendukung 

komunikasi SPI dengan menggunakan SPI Library; 

5. LED : Pin 13. Pada pin 13 terhubung built-in led yang dikendalikan oleh digital 

pin no 13. Set HIGH untuk menyalakan led, LOW untuk memadamkan nya; dan 

6. TWI : Pin 20 (SDA) dan pin 21 (SCL) yang mendukung komunikasi TWI 

dengan menggunakan Wire Library. 

 

2.4.7 Komunikasi 

Arduino Mega2560 R3 memiliki beberapa fasilitas untuk berkomunikasi 

dengan komputer atau dengan mikrokontroler lainnya. Chip Atmega2560 

menyediakan komunikasi serial UART TTL (5V) yang tersedia di pin 0 (RX) dan 

pin 1 (TX). Chip ATmega16U2 yang terdapat pada board berfungsi 

menterjemahkan bentuk komunikasi ini melalui USB dan akan tampil sebagai 

Virtual Port di komputer. Firmware 16U2 menggunakan driver USB standar 

sehingga tidak membutuhkan driver tambahan. 

Pada Software Arduino (IDE) terdapat monitor serial yang memudahkan 

data textual untuk dikirim menuju Arduino atau keluar dari Arduino. Led TX dan 

RX akan menyala berkedip-kedip ketika ada data yang ditransmisikan melalui chip 

USB to Serial via kabel USB ke komputer. Untuk menggunakan komunikasi serial 

dari digital pin, gunakan Software Serial library. 
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Chip ATmega2560 juga mendukung komunikasi I2C (TWI) dan SPI. Di 

dalam Software Arduino (IDE) sudah termasuk Wire Library untuk memudahkan 

menggunakan bus I2C. Untuk menggunakan komunikasi SPI, gunakan SPI library.  

 

2.4.8 Reset Otomatis (software) 

Biasanya, ketika melakukan pemrograman mikrokontroler, harus menekan 

tombol reset sesaat sebelum melakukan upload program. Pada Arduino Mega 2560 

telah dilengkapi dengan auto reset yang dikendalikan oleh software pada komputer 

yang terkoneksi. Salah satu jalur flow control (DTR) dari ATmega16U pada 

Arduino Mega2560 R3 terhubung dengan jalur reset pada ATmega2560 melalui 

sebuah kapasitor 100nF. Ketika jalur tersebut diberi nilai LOW, mikrokontroler 

akan di reset. Dengan demikian proses upload akan jauh lebih mudah dan tidak 

harus menekan tombol reset pada saat yang tepat seperti biasanya. 

 

2.5 Komunikasi Serial 

Komunikasi serial merupakan komunikasi dimana pengiriman datanya 

dilakukan per-bit secara berurutan dan bergantian. Komunikasi ini memiliki 

kelebihan yaitu hanya membutuhkan satu jalur dan kabel yang sedikit dibandingkan 

dengan komunikasi paralel. Komunikasi serial lebih lambat dibandingkan 

komunikasi paralel, atau dengan kata lain komunikasi serial merupakan salah satu 

metode komunikasi data di mana hanya satu bit data yang dikirimkan melalui 

seuntai kabel pada suatu waktu tertentu. 

Komunikasi data serial digunakan untuk komunikasi antara board Arduino 

dengan komputer atau perangkat lain. Semua board Arduino mempunyai sedikitnya 



25 

 

 

1 buah port serial yang juga dikenal dengan nama UART atau USART. Komunikasi 

data serial menggunakan 2 buah pin yaitu pin RX untuk menerima data dan pin TX 

untuk mengirimkan data. Ketika board Arduino dikonfigurasikan untuk 

berkomunikasi secara serial, maka kedua pin0 dan pin1 tidak dapat digunakan 

sebagai pin I/O digital. 

Komunikasi serial ada dua macam, asynchronous serial dan synchronous 

serial. Synchronous serial merupakan komunikasi dimana hanya ada satu pihak 

(pengirim atau penerima) yang menghasilkan clock dan mengirimkan clock tersebut 

bersama-sama dengan data. Asynchronous serial adalah komunikasi dimana kedua 

pihak (pengirim dan penerima) masing-masing menghasilkan clock namun hanya 

data yang ditransmisikan, tanpa clock. Agar data yang dikirim sama dengan data 

yang diterima, maka kedua frekuensi clock harus sama dan harus terdapat 

sinkronisasi. Setelah adanya sinkronisasi, pengirim akan mengirimkan datanya 

sesuai dengan frekuensi clock pengirim dan penerima akan membaca data sesuai 

dengan frekuensi clock penerima. Contoh penggunaan asynchronous serial adalah 

pada Universal Asynchronous Receiver Transmitter (UART) yang digunakan pada 

serial port (COM) komputer. 

 

2.6 Aplikasi Microsoft Visual Basic 6.0 

Microsoft Visual Basic 6.0 merupakan bahasa pemograman komputer, 

selain disebut sebagai bahasa pemograman, juga sering disebut sebagai sarana 

(tool) untuk menghasilkan program aplikasi berbasiskan windows. 

Microsoft Visual Basic 6.0 memungkinkan pembuatan aplikasi Graphical 

User Interface (GUI) atau pemograman yang menggunakan tampilan grafis sebagai 
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alat komunikasi dengan pemakainya. Berikut kemampuan atau manfaat dari 

Microsoft Visual Basic 6.0 antara lain : 

1. Untuk membuat program aplikasi berbasis Windows; 

2. Untuk membuat objek-objek pembantu program seperti kontrol ActiveX, file 

Help; dan 

3. Program (debugging) dan menghasilkan program akhir berakhiran EXE yang 

bersifat Executable atau dapat langsung dijalankan. 

Sebuah program dibagi menjadi bagian-bagian kecil yang disebut dengan 

objek. Setiap objek memiliki sekumpulan sifat dan metode yang melakukan fungsi 

tertentu sesuai dengan yang telah diprogramkan. 

Tiga hal utama yang terdapat pada objek yaitu : 

1. Properti atau Atribut 

Properti adalah karakteristik atau sifat dari sebuah objek. Misalnya warna, 

ukuran, tulisan, dan sebagainya. 

2. Event 

Event adalah segala sesuatu yang dialami sebuah objek, yang diakibatkan baik 

oleh tindakan user atau tindakan  dari program itu sendiri. Sebagai contoh, 

meletakkan  mouse di atas objek, mengklik tombol mouse pada sebuah tombol, 

mengetik pada kotak teks, dan sebagainya. 

3. Metode 

Metode adalah serangkaian prosedur yang dimiliki oleh suatu objek yang akan 

dijalankan sesuai respon yang diberikan oleh suatu perintah atau kejadian. 

Metode atau tindakan yang dilakukan bergantung pada instruksi yang dituliskan 
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untuk objek tersebut. Misalnya melakukan perhitungan, menutup aplikasi, 

menerima nilai, dan sebagainya. Semua ini harus di buat dalam jendela code. 

 

Gambar 2.15 Tampilan Aplikasi Microsoft Visual Basic 6.0 

Keterangan: 

1. Main Menu 

Main menu terdiri dari dua komponen yaitu MenuBar dan TitleBar. 

MenuBar menampilkan menu yang berisi perintah-perintah pada Microsoft Visual 

Basic 6.0, sedangkan TitleBar menampilkan judul project Microsoft Visual Basic 

6.0 yang sedang dikerjakan. 

2. Menu ToolBar 

Menu ToolBar merupakan menu berbentuk icon yang berisi perintah. 

ToolBar disediakan Microsoft Visual Basic 6.0 untuk mengakses berbagai fungsi 

yang ada dalam menu secara lebih cepat dan lebih mudah. 
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3. Menu ToolBox 

ToolBox mengandung semua objek atau kontrol yang dibutuhkan untuk 

membentuk suatu program aplikasi. Kontrol adalah suatu objek yang akan menjadi 

interface (penghubung) antara program aplikasi dan user. 

4. Form Window 

Form Window merupakan daerah kerja utama, Form Window untuk 

meletakkan berbagai macam objek interaktif seperti teks, gambar, tombol-tombol 

perintah, scrollbar dan sebagainya. Pada saat program aplikasi dijalankan, semua 

yang terdapat di dalam form akan ditampilkan pada layar window. Jendela form 

inilah yang akan menjadi latar belakang dari program aplikasi. 

5. Project Explorer 

Project Explorer merupakan yang mengandung semua file di dalam aplikasi 

Microsoft Visual Basic 6.0. Setiap aplikasi dalam Microsoft Visual Basic 6.0 

disebut dengan istilah project, dan setiap project bisa mengandung lebih dari satu 

file. Pada Project Explorer ditampilkan semua file yang terdapat pada aplikasi 

misalnya form, modul, class dan sebaginya. 

6. Properties Window 

Properties Window merupakan sifat dari sebuah objek, seperti nama, warna, 

ukuran, posisi dan sebagainya. Jendela Properties ini memiliki dua buah tab yaitu 

tab Alphabetic dan tab Categorized. Pada tab Alphabetic, semua properti dari objek 

akan diurutkan berdasarkan abjad, sedangkan pada tab Categorized, semua properti 

dikelompokkan berdasarkan jenisnya. 
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7. Form Layout Window 

Form Layout Window merupakan yang menggambarkan posisi dari form 

yang ditampilkan pada layar monitor. Posisi form pada Form Layout Window inilah 

yang merupakan petunjuk di mana aplikasi akan ditampilkan pada layar monitor 

saat dijalankan. 

8. Code Window 

Code Window merupakan kode-kode program yang berisi instruksi-

instruksi untuk aplikasi Microsoft Visual Basic 6.0. Setiap objek pada Microsoft 

Visual Basic 6.0 dapat ditambahkan dengan kode-kode program untuk melakukan 

tugas-tugas tertentu, misalnya menutup aplikasi, membatalkan perintah  dan 

sebagainya.  

 


