
BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pengelolaan Keamanan Lingkungan 

Keefektifan petugas keamanan tergantung pada optimalisasi kontak positif 

antara petugas patroli dengan anggota masyarakat. Patroli merupakan salah satu 

metode untuk memberikan pelayanan petugas keamanan. Masyarakat dan pihak 

keamanan dapat menambah metode patroli motor dengan  mengutamakan  patroli  

jalan  kaki  karena  dapat  menghilangkan isolasi  anggota patroli motor dengan 

masyarakat. Mencegah kejahatan hendaknya selalu dilihat sebagai kegiatan yang 

dilaksanakan Petugas Keamanan dan  Masyarakat untuk mengurangi kejahatan. 

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan Petugas Keamanan, misalnya  ditujukan  lebih  

pada  pelaku  kejahatan.  Pada  pihak  lain,  kegiatan masyarakat  ditujukan  untuk  

mengendalikan  situasi  atau  menghilangkan  kesempatan terjadinya kejahatan. 

Berhubung kedua pihak memiliki tujuan sama, keduanya harus saling menyadari 

dan mengetahui kegiatan masing-masing, serta harus ada koordinasi antara 

Petugas Keamanan (Kepolisian, Satpam) dan Masyarakat. Organisasi pihak 

keamanan hendaknya kreatif menciptakan program yang melibatkan masyarakat. 

Program ini harus mampu memotivasi anggota masyarakat untuk memainkan satu 

peran aktif dalam mencegah terjadinya kejahatan. Polisi juga harus mendukung 

program-program masyarakat yang ditujukan untuk mengurangi kesempatan 

orang melakukan kejahatan. (Divisi Humas Mabes Polri, 2005: 9) 
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Tanggung jawab masyarakat sebagai wujud partisipasinya dalam 

memelihara dan menjaga keamanan dan ketertiban yaitu: dengan jalan ikut serta 

bertanggung jawab terhadap keamanan dan ketertiban seluruh anggota masyarakat 

di mana tempat ia tinggal, sehingga dapat terpeliharanya ketertiban dan keamanan 

lingkungan. Dalam rangka lebih mengefektifkan wujud partisipasi masyarakat 

dalam usaha memelihara, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, Penulis 

membuat sistem keamanan lingkungan yang dapat dipantau secara langsung dari 

pos jaga. Sehingga apabila terjadi tindak kejahatan dalam lingkungan tersebut 

maupun pada saat penghuni rumah membutuhkan bantuan, petugas keamanan di 

pos jaga dapat mengetahuinya dan langsung mendatangi rumah yang sedang 

terjadi tindak kejahatan maupun penghuni rumah yang sedang membutuhkan 

bantuan.(TK Fajryan, 2013) 

Dengan sistem yang sudah ada saat ini untuk keamanan lingkungan seperti : 

1) Pemasangan Portal  

2) Membayar Petugas Satuan Pengamanan (satpam) 

3) Pemasangan teknologi kamera pemantau (CCTV), RFID, dll. 

 Penulis berinisiatif memperkecil ruang gerak kejahatan pada lingkungan 

tersebut, sehingga setiap kejahatan yang muncul dapat langsung dideteksi lebih 

awal. 

2.2 Wireless Sensor Network  

Wireless Sensor Network  atau jaringan sensor nirkabel adalah kumpulan 

sejumlah node yang diatur dalam sebuah jaringan kerjasama. (Hill, dkk., 2000). 

Masing-masing node dalam jaringan sensor nirkabel biasanya dilengkapi dengan 
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radio tranciever atau alat komunikasi wireless lainnya, mikrokontroler kecil, dan 

sumber energi seperti baterai.  Banyak aplikasi yang bisa dilakukan menggunakan 

jaringan sensor nirkabel, misalnya pengumpulan data kondisi lingkungan, security 

monitoring, dan node tracking scenarios. (Jason, 2003). 

Perkembangan teknologi semakin mengarah kepada konektivitas 

lingkungan fisik. Kebanyakan observasi yang dilakukan di lapangan melibatkan 

banyak faktor dan parameter-parameter untuk mendapatkan hasil yang maksimal 

dan akurat. Jika peneliti hendak mengambil informasi langsung di lapangan, maka 

kendalanya adalah dibutuhkan biaya yang besar dan waktu yang lama untuk 

mendeteksi fenomena yang muncul sehingga menyebabkan kemampuan yang 

tidak efisien dan tidak praktis. Dengan adanya teknologi WSN, memungkinkan 

peneliti untuk mendapat informasi yang maksimal tanpa harus berada di area 

sensor. Informasi dapat diakses dari jarak jauh melalui gadget seperti laptop, 

Remotee device, server dan sebagainya. 

 

Gambar 2.1 Arsitektur WSN 

 Sumber : (http://digilib.tes.telkomuniversity.ac.id) 

Sumber : http://telekom.ee.uii.ac.id/index.php/berita/15-wsn1 
Gambar 2.1 Arsitektur WSN Secara Umum 

 
 

http://digilib.tes.telkomuniversity.ac.id/
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Pada Gambar 2.1 dapat dilihat, node sensor yang berukuran kecil disebar 

dalam di suatu area sensor. Node sensor tersebut memiliki kemampuan untuk 

meneruskan data yang dikumpulkan ke node lain yang berdekatan. Data 

dikirimkan melalui transmisi radio akan diteruskan menuju base station yang 

merupakan penghubung antara node sensor dan user. 

Sumber : (Sugiarto, & Sakti, 2009) 

a. Communication Device 

Berfungsi untuk menerima / mengirim data dengan menggunakan 

protokol IEEE 802.15.4 atau IEEE 802.11 b/g kepada device atau node  

lainnya. 

b. Microcontroller 

Berfungsi untuk melakukan fungsi perhitungan, mengontrol dan 

memproses device – device yang terhubung dengan mikrokontroler. 

c. Sensor 

Berfungsi untuk men-sensing besaran – besaran fisis yang hendak 

diukur. Sensor adalah suatu alat yang mampu untuk mengubah suatu 

bentuk energi ke bentuk energi lain, dalam hal ini mengubah energi 

yang diukur menjadi energi listrik yang kemudian diubah oleh ADC 

menjadi deretan pulsa terkuantissi yang kemudian bisa dibaca oleh 

mikrokontroler. 

d. Memory  

Berfungsi sebagai bahan tambahan memori bagi sistem wireless  

sensor. 
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e. Power Supply 

Berfungsi sebagi sumber energi bagi sistem Wireless  Sensor secara 

keseluruhan.(Nugroho, 2014) 

2.3      XBee S2 

XBee merupakan sebuah modul RF transceiver menggunakan standar 

protokol ZigBee dan frekuensi  kerja  2,4  GHz    dengan  antarmuka  komunikasi  

serial  UART  sehingga  lebih mudah dintegrasi  dengan mikrokontroler . 

spesifikasi untuk jaringan protokol komunikasi tingkat tinggi, menggunakan radio 

digital berukuran kecil dengan daya rendah, dan berbasis pada standar IEEE 

802.15.4-2003 untuk jaringan personal nirkabel tingkat rendah, seperti saklar 

lampu nirkabel dengan lampu, alat pengukur listrik dengan inovasi In-Home 

Display (IHD), serta perangkat-perangkat elektronik konsumen lainnya yang 

menggunakan jaringan radio jarak dekat dengan daya transfer data tingkat rendah. 

Pada penelitian  ini digunakan  modul XBee series 2 yang dikonfigurasi 

untuk komunikasi  point to point. XBee tersebut memiliki daya pancar 2 dBm 

dengan sensitivitas minimum -96 dBm. Konfigurasi XBee dengan mikrokontroler  

dapat  dilihat  pada Gambar 2.2 dan berikutnya  hardware  Xbee series  2 dapat 

dilihat pada Gambar 2.3 . 
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Gambar 2.2 Konfigurasi X-Bee dengan Mikrokontroler 

 

Gambar 3.3 Hardware XBee Series 2 

Xbee merupakan perangkat yang menunjang komunikasi data tanpa kabel 

(wireless). Xbee ada 2 jenis, yaitu : 

a. Xbee 802.15.4 (Xbee Series 1) 

Xbee seri ini hanya dapat digunakan untuk komunikasi point to 

point dan topologi star dengan jangkauan 30 meter indoor dan 100 

meter outdoor. 

b. Xbee ZB Series 2 

Xbee series 2 dapat digunakan untuk komunikasi point to point, 

point to multipoint dan topologi star, dan topologi mesh dengan 

jangkauan 40 meter indoor dan 100 meter outdoor. 
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Xbee series 1 maupun series 2 tersedia dalam 2 bentuk berdasarkan 

kekuatan transmisinya yaitu xbee reguler dan xbee-pro. Xbee-PRO mempunyai 

kekuatan transmisi lebih kuat, ukuran perangkatnya lebih besar, dan harganya 

lebih mahal. Xbee-PRO mempunyai jangkauan indoor mencapai 60 meter dan 

outdoor mencapai 1500  meter. Xbee ini dapat digunakan sebagai pengganti 

serial/usb atau dapat memasukkanya ke dalam command mode dan 

mengkonfigurasinya untuk berbagai macam jaringan broadcast dan mesh. 

Berikut parameter untuk mengkonfigurasi modul Xbee S2 dengan mode AT. 

Tabel 2. Parameter Xbee 
Perintah Keterangan Nilai valid Nilai Default 

ID Id jaringan modul Xbee 0-0Xffff 3332 

CH Saluran dari modul  
Xbee. 0x0B-0x1A 0x0C 

Sh dan SL 

Nomor seri modul 
Xbee(SH  memberikan 
32bit tinggi, SL32 bit 
rendah). Read-only. 

0-
0xFFFFFFFF 

berbeda untuk 
setiap modul 

MY Alamat16-bit dari 
modul. 0-0xFFFF 0 

Dh dan DL 

Alamat tujuan untuk 
komunikasi  
nirkabel(DH  adalah 
32bit tinggi, DL32 low). 

0-
0xFFFFFFFF 0(untuk kedua 

DH dan DL) (untuk kedua 
DH dan DL) 

BD 

baud rate yang 
digunakan untuk  
komunikasi  serial 
dengan papan Arduino 
atau komputer. 

0 (1200 bps) 

3  (9600 baud) 

1 (2400 bps) 
2 (4800 bps) 
3 (9600 bps) 
4 (19200 bps) 
5 (38400 bps) 
6 (57600 bps) 
7 (115200 bps) 
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Catatan: meskipun nilai-nilai yang valid dan standar dalam Tabel di atas ditulis 

dengan awalan "0x" (untuk menunjukkan bahwa mereka adalah nomor 

heksadesimal), modul tidak akan mencakup "0x" ketika melaporkan nilai 

parameter, dan anda harus menghilangkan ketika menetapkan nilai-nilai (Arduino, 

2011). 

2.3.1 Xbee Usb Adapter dan Software X-CTU 

 Xbee usb adapter (Gambar 4) merupakan alat untuk menghubungkan modul 

Xbee ke komputer dengan kabel mini usb dan selanjutnya dapat dikonfigurasi 

menggunakan software X-CTU (Gambar 5). software X-CTU merupakan 

software yang digunakan untuk mengkonfigurasi Xbee agar dapat berkomunikasi 

dengan Xbee lainya. Parameter yang harus diatur adalah PAN ID (Personal Area 

Network) ID yaitu parameter yang mengatur radio mana saja yang dapat 

berkomunikasi, agar dapat berkomunikasi PAN ID dalam satu jaringan harus 

sama. Parameter yang harus diatur adalah PAN ID (Personal Area Network) ID 

yaitu parameter yang mengatur Xbee mana saja yang dapat berkomunikasi, agar 

dapat berkomunikasi PAN ID dalam satu jaringan harus sama. Xbee dapat 

berkomunikasi point to point dan point to multipoint (broadcast). 

 

 

 

Gambar 2.4 Xbee Usb Adapter dan Kabel Mini Usb 
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Gambar 2.5 Tampilan Software X-CTU 

2.4  Zigbee Network 

Teknologi yang memenuhi spesifikasi dari ZigBee adalah perangkat dengan 

pengoperasian yang mudah, sederhana, membutuhkan daya sangat rendah serta 

biaya yang murah jika dibandingkan dengan WPANs lainnya, yakni Bluetooth. 

ZigBee fokus pada aplikasi Radio Frequency (RF) yang membutuhkan data 

tingkat rendah, baterai tahan lama, serta jaringan yang aman (Faludi, 2010). 

ZigBee memliki fitur dimana mampu mengatur jaringan sendiri, maupun 

mengatur pertukaran data pada jaringan[1]. Kelebihan dari ZigBee lainnya 

adalah membutuhkan daya rendah, sehingga  bisa digunakan  sebagai  alat 

pengatur secara  wireless  yang penginstalan hanya perlu dilakukan sekali, 

karena hanya dengan satu baterai dapat membuat ZigBee bertahan hingga 
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setahun. Selain itu ZigBee juga memiliki topologi jaringan “mesh” sehingga 

mampu membentuk jaringan yang lebih luas dan data yang lebih diandalkan. 

ZigBee  adalah   spesifikasi   untuk  protocol komunikasi  tingkat  tinggi  

yang mengacu  pada  standart  IEEE  802.15.4  yang berhubungan dengan   

wireless   personel   area   networks   (WPANs). Teknologi dari ZigBee sendiri 

dimaksudkan untuk penggunaan pengiriman data secara wireless yang 

membutuhkan transmisi data rendah dan juga  konsumsi daya rendah, dan  

juga  tidak  lebih   mahal dibandingkan  dengan  WPANs  lain seperti  

Bluetooth.  Standar  ZigBee  sendiri  lebih banyak diaplikasikan kepada   

system   tertanam   (embedded   application)   seperti   pengendalian industri 

atau pengendali alat lain secara wireless, data logging, dan juga sensor wireless 

dan lain-lain. Berikut beberapa perbedaan antara ZigBee, Blutooth, dan wifi. 

Tabel 2.1. Perbedaan antara ZigBee, Bluetooth, Wifi. 

Standart Bandwidt
h 

Power 
Consumptio

n 

Protocol 
Stack 
Size 

Stronghold Application
s 

Wi-fi Up to 
54Mbps 

400+mA 
TX, 

Standby 
20mA 

100+KB High data rate Internet; 
browsing, 

PC 
Networking 
,BluetootFil
e Transfer 

Bluetoot
h 

1Mbps 40mA TX, 
Standby 0.2 

mA 

~100+K
B 

Interoperability
, 

Cable 
replacement 

Wireless 
USB, 

handset, 
headset 

ZigBee 250kbps 30mA TX, 
Standby 

3#&956;A 

4”32KB Long battery 
life, 

Low cost 

Remote 
control, 
battery-
operated 
products, 
sensors 
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2.4.1    Karakteristik ZigBee 

Beberapa karekteristik dari ZigBee adalah sebagai berikut 

• Bekerja   pada  Frekuensi   2,4  GHz,  868MHz  dan  915MHz,   dimana   

ketiga rentang  frekuensi  ini  merupakan  rentang  frekuensi  yang  gratis  

yaitu  2,4- 2.4835  GHz,  868  –  870  MHZ,  dan  902-928MHz.  dan  tiap  

lebar  frekuensi tersebut  dibagi  menjadi  16  channel.  Untuk  frekuensi  

2.4  GHZ  digunakan hamper diseluruh dunia, sedangkan aplikasi untuk 

rentang frekeunsi 868MHz digunakan di daearah eropa, sedangkan 915 

MHz digunakan pada daerah amerika utara, Austaralia dan lain-lain[2]. 

• Mempunyai konsumsi daya yang rendah. 

• Maksimum transfer rate untuk tiap data pada tiap lebar pita adalah sebagai 

berikut 250Kbps untuk 2.4GHz, 40 kbps untuk 915 MHz, dan 20Kbps 

untuk 868 MHz. 

• Mempunyai Throughput yang tinggi dan dan latency yang rendah untuk 

duty cycle yang kecil. 

• Data yang realible karena memilki hand-shaked protocol untuk data 

transfer. 

• Mempunyai beberapa jenis topologi seperti pear to pear, mesh, dll. 

2.4.2    Cara Pertukaran Data (Traffic Type) 

ZigBee memilki 3 cara dalam pertukaran data, yaitu: 

1.   Data yang dikirim periodik, maskdunya  adalah data dikirim dengan 

waktu yang telah   ditentukan,   contohnya   pada   sensor,   dimana   
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sensor   aktif,   kemudian membaca  data  dan  mengrimkannya,  dan  

kemudian  akan  kembali  tidak  aktif (Sleep mode). 

2.   Data yang dikirim berselang waktu yang sesuai. Contohnya dapat kita 

lihat pada alat pendeteksi kebakaran, dimana alat tersebut hanya perlu 

mengirimkan data pada saat diperlukan. 

3.   Data  dikirimkan  secara  berulang  dengan  kecepatan  yang  tetap.  Hal  

ini  akan sangat bergantung dengan  time slot yang dialokasikan, atau 

biasa yang disebut GTS( guaranteed time slot). 

Untuk  menangani  pertukaran  yang  ada, maka  ZigBee  memiliki  2 mode  

yang  digunakan untuk menangani  hal tersebut, yaitu beacon mode dan non 

beacon mode. Pada Beacon mode, pada awalnya alat yang berada pada jaringan, 

akan menunggu transmisi  (beacon) dari  koordinatornya  yang  akan  dikirim  

secara  periodic,  jika pesan yang  dikirimkan  telah selesai,  maka  coordinator  

akan  menentukan  jadwal  untuk  mengirimkan  beacon  kembali, sambil 

menunggu  itu, maka device tersebut dapat kembali  ke sleep mode sampai jadwal 

yang telah  ditentukan,  dan coordinator  juga  akan  masuk  ke mode  sleep  

sampai  beacon berikutnya. Untuk menangani traffic lainnya dapat menggunakan 

non beacon mode. Pada beacon mode, devices yang ada akan masuk kedalam 

sleep mode, dan hanya akan  wake up untuk data pada saat diperlukan, sehingga 

coordinator perlu dalam keadaan  hidup terus menerus.  Tiap  mode  penanganan  

yang  ada  memilki  kekurangan,  seperti  pada  beacon, bahwa  jika devices 

terlambat  bangun  dari sleep mode atau terlalu cepat bagun sehingga bisa saja 

melewatkan  signal beacon yang disampaikan.  Sehingga perlu timing yang akurat 
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dalam penggunaannya. Sedangkan pada non beacon, ketika pengiriman data bisa 

pada saat itu coordinator sedang menerima data yang lain, sehingga data yang 

dikirimkan akan kelewatan oleh coordinator. 

2.4.3 Topologi Jaringan Zigbee 

Zigbee memiliki beberapa topology secara umum diantantaranya adalah : 

a. Pair 

 Topologi pair adalah topology yang terdiri dari 2 node. Salah satu berupa 

koordinator dan yang lain berupa router atau end device. 

b. Star 

Topologi star adalah topology yang memiliki koordinator yang 

berada di tengah dari topologi star yang terhubung melingkar dengan end 

device. Setiap data yang lewat selalu melalui koodinator terlebih dahulu. 

End device tidak dapat berkomunikasi secara langsung. 

c. Mesh 

Topologi mesh menugaskan setiap router sebagai koordinator radio. 

Radio dapat melewatkan pesan melalui router dan end device sesuai 

dengan kebutuhan. Koordinator bekerja untuk memanajemen jaringan. 

Dapat berupa pesan rute. Berbagai macam end device dapat ditambahkan 

pada koordinator dan router. Dengan ini dapat mengirimkan dan 

menerima informasi, tapi masih membutuhkan bantuan “parent’s” untuk 

dapat berkomunikasi dengan node yang lain. 
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d. Cluster Tree 

Topologi cluster tree menjadikan router sebagai backbone dan setiap 

router terdapat end device yang mengililinginya. Konfigurasinya tidak 

jauh beda dengan topologi mesh. 

 

Gambar 2.6 Topologi zigbee pair, star, mesh dan cluster tree 

 

2.5  Arduino 

Arduino adalah prototipe platform elektroonik opensource  yang terdiri 

mikrokontroler, bahasa pemrograman, dan IDE (Integrated Development 

Environment). Arduino adalah alat untuk membuat aplikasi interaktif, yang 

dirancang untuk mempermudah proyek bagi pemula, tapi masih fleksibel bagi 

para ahli untuk mengembangkan proyek – proyek yang kompleks. (Banzi, 2009) 

2.5.1 Arduino Mega 2560 

Arduino mega 2560 adalah papan mikrokontroler berdasarkan 

ATmega2560 (datasheet). Ini memiliki 54 digital pin input / output (pin 15 dapat 
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digunakan sebagai output PWM (Pulse Width Modulation)) , 16 analog input , 4 

UART (Universal Asyncronous Receiver Transmitter) (hardware port serial) , 

osilator kristal 16 MHz , koneksi USB , jack listrik , header ICSP (In-Circuit 

Serial Programming) , dan tombol reset. Semuanya diperlukan untuk mendukung 

kerja mikrokontroler, cara mengaktifkan Arduino mega 2560 adalah dengan 

menghubungkannya ke komputer dengan kabel USB atau memberikan power 

dengan adaptor AC - DC atau baterai. Arduino Mega ini compatible dengan 

Arduino Duemilanove atau Diecimila. 

Mega 2560 adalah update dari Arduino Mega. Mega 2560 berbeda dari 

semua board sebelumnya yang tidak menggunakan FTDI (Future Technology 

Devices International)  chip driver USB - to -serial. Revisi ke 2 dari board Mega 

2560 memiliki resistor 8U2, sehingga lebih mudah untuk dimasukkan ke dalam 

mode DFU (Device Firmware Update). 

Revisi 3 dari board Mega 2560 memiliki fitur-fitur baru berikut : 

- 1.0 pinout : menambahkan SDA (Shouldbe Dhe Ather) dan pin SCL 

(Simply Connect Last) yang dekat dengan pin AREF dan dua pin baru 

lainnya ditempatkan dekat dengan pin RESET , IOREF yang 

memungkinkan shield untuk beradaptasi dengan tegangan yang tersedia 

dari board. Nantinya , shield akan compatible baik dengan board yang 

menggunakan AVR (Advanced Versatile RISC) , yang beroperasi dengan 

5V dan dengan Arduino Due yang beroperasi dengan 3.3V. Yang kedua 

adalah pin tidak terhubung , yang disediakan untuk tujuan lainnya. 

- Sirkuit RESET kuat . 
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- Atmega 16U2 menggantikan 8U. (Arduino.cc) 

 

Gambar 2.7 Arduino Mega 2560 Sisi Depan (Kiri) dan Belakang(Kanan) 

Sumber : (arduino.cc) 

 Secara umum arduino terdiri dari dua bagian, yaitu: 

1. Hardware: papan input/output (I/O)  

2. Software: software arduino meliputi IDE untuk menulis program, driver 

untuk koneksi dengan komputer, contoh program dan library untuk 

pengembangan program. (Djuandi, 2011) 

Berikut adalah Tabel 1 spesifikasi dari arduino mega 2560. 

Tabel 2.2 Spesifikasi Arduino Mega 2560 
 

 

 

 

 

1. D

D 

 

Mikrokontroler ATMega 2560 
Tegangan Operasi 5V 
Input tegangan(rekomendasi) 7 – 12V 
Input tegangan (Maksimal) 6 – 20V 
Digital I/O Pin 54 (15 pin PWM) 
Pin input Analog 16 
DC current per I/O Pin 40mA 
Pin DC Current untuk 3.3V 50Ma 
Memori flash 256Kb, 8Kb digunakan untuk 

bootloader 
SRAM 8Kb 
EEPROM 4Kb 
Clock speed 16 Mhz 
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2.5.2 Arduino UNO 

Pada  penelitian  ini  digunakan  Arduino  UNO  untuk  antarmuka  dengan  

XBee.  Sistem Minimum Arduino dapat dilihat pada Gambar 4 berikut. 

 
Gambar 2.8 Arduino UNO 

Secara umum Arduino terdiri dari dua bagian, yaitu: 

1. Hardware: papan input/output (I/O) mempunyai 2 sifat pin yaitu pin 

digital dan pin analog, dapat digunakan sebagai pin digital. Digital 

berarti sinyal yang dikirimkan atau diterima bernilai 1 atau 0, on atau 

off, HIGH atau LOW, ada atau tidak ada sinyal.  Berbeda dengan sinyal 

analog yang nilainya bersifat kontinyu, yakni nilai antara 0 dan 1 

dipertimbangkan. Pin digital berarti pin dapat menerima atau mengirim 

sinyal digital. 

2. Software: software Arduino meliputi IDE untuk menulis program, driver 

untuk koneksi dengan komputer, contoh program dan library untuk 

pengembangan program. 
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Berikut adalah tabel spesifikasi dari Arduino Uno 

Tabel 2.3. Spesifikasi Arduino Uno 

Mikrokontroler ATMega 328P 
Tegangan Operasi 5V 
Input tegangan(rekomendasi) 7 – 12V 
Input tegangan (Maksimal) 6 – 20V 
Digital I/O Pin 14 (6 pin PWM) 
Pin input Analog 6 
DC current per I/O Pin 20mA 
Pin DC Current untuk 3.3V 50mA 
Memori flash 32Kb, 0.5Kb digunakan untuk 

 
SRAM 2Kb 
EEPROM 1Kb 
Clock speed 16 Hz 

 

Arduino Uno memiliki sejumlah fasilitas untuk dapat berkomunikasi dengan 

Komputer, arduino lain, maupun mikrokontroler lainnya. Atmega328 ini 

menyediakan serial komunikasi UART TTL (5V), yang tersedia pada pin digital 0 

(Rx) dan 1 (Tx). Sebuah Atmega 16U2 pada saluran board komunikasi serialnya 9 

melalui USB dan muncul sebagai com port virtual untuk perangkat lunak pada 

komputer. Firmware Arduino menggunakan USB driver standar COM, dan tidak 

ada driver eksternal yang dibutuhkan. Bagaimanapun pada windows, sebuah 

file.inf pasti dibutuhkan. Perangkat lunak Arduino termasuk serial monitor yang 

memungkinkan data sederhana yang akan dikirim ke board arduino. Led Rx dan 

Tx pada board akan berkedip ketika data sedang dikirim melalui chip USB-

toserial dan koneksi USB ke komputer (tapi tidak untuk komunikasi serial pada 

pin 0 dan 1). Atmega328 juga mendukung komunikasi I2C dan SPI. 
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2.5.3 Daya (Power) 

Arduino mega dapat diaktifkan melalui koneksi USB atau dengan catu 

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

dapat berasal baik dari adaptor AC - DC atau baterai. Adaptor ini dapat 

dihubungkan dengan menancapkan plug 2.1mm pusat - positif ke colokan listrik 

board. Baterai dapat dimasukkan dalam Gnd dan Vin pin header dari konektor 

daya. 

 Board dapat beroperasi pada pasokan eksternal 6 sampai 20 volt. Jika 

tegangan dengan kurang dari 7V , tegangan pada board kemungkinan akan tidak 

stabil. Jika menggunakan lebih dari 12V , regulator tegangan bisa panas dan 

merusak board. Kisaran yang disarankan adalah 7 sampai 12 volt . 

Pin listrik adalah sebagai berikut : 

VIN  : Tegangan input ke board Arduino ketika itu menggunakan sumber 

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

daya diatur lain). Kita dapat memasok tegangan melalui pin ini.  

5V  : Pin output 5V diatur dari regulator di board. Board dapat 

diaktifkan dengan daya baik dari colokan listrik DC (7 - 12V) , 

konektor USB (5V) , atau pin VIN dari board (7-12V). Jika 

tegangan diberika melalui 5V atau 3.3V melewati regulator , dan 

dapat merusak board, maka tidak disrankan. 

3V3 : Sebuah pasokan 3,3 volt dihasilkan oleh regulator on-board yang 

dapat menarik arus maksimum 50 mA. 

GND  : Pin tanah. 
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IOREF  : Pin pada board Arduino memberikan tegangan referensi saat 

mikrokontroler sedang beroperasi. Sebuah shield dikonfigurasi 

dengan benar agar dapat membaca pin tegangan IOREF dan 

memilih sumber daya yang tepat atau mengaktifkan penerjemah 

tegangan pada output untuk bekerja dengan 5V atau 3.3V. 

(arduino.cc) 

2.5.4 Memori 

ATmega2560 memiliki 256 KB dari flash memory untuk menyimpan 

kode (8 KB digunakan untuk bootloader) , 8 KB SRAM dan 4 KB EEPROM ( 

yang dapat dibaca dan ditulis dengan library EEPROM ). (Arduino.cc) 

 
2.5.5 Input dan Output 

Masing-masing dari 54 digital pin (pin header) pada Mega dapat 

digunakan sebagai input atau output, dengan menggunakan fungsi dari pinMode( 

), digitalWrite( ), dan digitalRead( ). Mereka beroperasi pada tegangan 5V. Setiap 

pin dapat memberikan atau menerima maksimum 40 mA dan memiliki resistor 

pull-up internal yang (terputus secara default) dari 20-50 KOhms. Selain itu, 

beberapa pin memiliki fungsi khusus : 

Serial : 0(RX) dan 1(TX); Serial 1 : 19(RX) dan 18(TX) ; Serial 2 : 17(RX) 

dan 16 (TX) ; Serial 3 : 15 (RX) dan 14(TX). Yang digunakan untuk 

menerima (RX) dan mengirimkan (TX) TTL data serial. Pin 0 dan 1 

juga terhubung ke pin yang sesuai dari ATmega16U2 USB - to- TTL 

chip Serial. Letak PIN serial dapat dilihat pada gambar 2.25. 
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Eksternal Interupsi: 2 (interrupt 0) , 3 (interrupt 1) , 18 (interrupt 5) , 19 

(interrupt 4) , 20 (interrupt 3) , dan 21 (interrupt 2). Pin ini dapat 

dikonfigurasi untuk memicu interrupt pada nilai yang rendah, naik 

atau jatuh tepi, atau perubahan nilai. Lihat AttachInterrupt( ) fungsi 

untuk rincian. Letak PIN interupsi dapat dilihat pada gambar 2.25. 

PWM: Pin 2-13 dan 44 sampai 46. Menyediakan 8 - bit PWM output dengan 

analogWrite ( ) function. Letak PIN PWM dapat dilihat pada gambar 

2.25. 

SPI (Serial Peripheral Intervace) : 50(MISO), 51(MOSI), 52(SCK), 53(SS). 

Pin ini mendukung komunikasi SPI menggunakan library SPI. Pin SPI 

juga pecah pada header ICSP, yang secara fisik kompatibel dengan 

Uno , Duemilanove dan Diecimila. Letak PIN SPI dapat dilihat pada 

gambar 2.25. 

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

nilai TINGGI , LED menyala , ketika pin yang dipakai RENDAH , 

lampu akan mati.  

TWI (Two – Ware Inteerface ): Pin 20(SDA) dan pin 21(SCL). Dukungan 

komunikasi TWI menggunakan library Wire. Yang perly diperhatikan 

adalah bahwa pin ini tidak berada di lokasi yang sama dengan pin 

TWI pada Duemilanove atau Diecimila. Letak PIN TWI dapat dilihat 

pada gambar 2.25. 

Arduino Mega2560 memiliki 16 input analog , yang masing-masing 

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

 
 



27 
 

mereka mengukur dari ground sampai 5 volt , meskipun mungkin untuk 

mengubah jangkauan menggunakan pin AREF dan fungsi  analogReference ( ). 

(Arduino.cc) 

 
Gambar 2.9 Interface Arduino Mega 2560 

 

2.6 Software Arduino IDE  

Arduino IDE adalah software yang ditulis menggunakan java dan 

berdasarkan pengolahan seperti, avr-gcc, dan perangkat lunak open source lainnya 

(Djuandi, 2011). Arduino IDE terdiri dari: 

1. Editor program, sebuah window yang memungkinkan pengguna menulis 

dan mengedit program dalam bahasa processing. 

2. Verify / Compiler, sebuah modul yang mengubah kode program (bahasa 

processing) menjadi kode biner. Bagaimanapun sebuah mikrokontroler 

tidak akan bisa memahami bahasa processing, yang dipahami oleh 

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

dalam memori mikrokontroler di dalam papan arduino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.10 Tampilan Software Arduino IDE 
(Arduino, 2011) 

 
Pada Gambar 2.6 terdapat menu bar,  kemudian toolbar dibawahnya, dan 

sebuah area putih untuk editing sketch,  area hitam dapat kita sebut sebagai 

progress area, dan paling bawah dapat kita sebut sebagai “status bar”. 

2.7 Bahasa Pemograman Arduino 

Arduino ini bisa dijalankan di komputer dengan berbagai macam 

platform karena didukung atau berbasis Java. Source program yang dibuat untuk 

aplikasi mikrokontroler adalah bahasa C/C++ dan dapat digabungkan dengan 

assembly. (Arduino.cc) 

1. Struktur  

Setiap program Arduino (biasa disebut sketch) mempunyai dua buah 

fungsi yang harus ada (Arduino.cc). Antara lain: 
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a) void setup( ) {   } 

Semua kode didalam kurung kurawal akan dijalankan hanya satu kali 

ketika program Arduino dijalankan untuk pertama kalinya. 

b) void loop( ) {   } 

Fungsi ini akan dijalankan setelah setup (fungsi void setup) selesai. 

Setelah dijalankan satu kali fungsi ini akan dijalankan lagi, dan lagi 

secara terus menerus sampai catu daya (power) dilepaskan. 

2. Serial 

Serial digunakan untuk komunikasi antara arduino board, komputer 

atau perangkat lainnya. Arduino board memiliki minimal satu port serial yang 

berkomunikasi melalui pin 0 (RX) dan 1 (TX) serta dengan komputer melalui 

USB. Jika menggunakan fungsi – fungsi ini, pin 0 dan 1 tidak dapat digunakan 

untuk input digital atau output digital (Arduino.cc). Terdapat beberapa fungsi 

serial pada arduino, antara lain: 

a. Syntax 

Adalah elemen bahasa C yang dibutuhkan untuk format penulisan. 

(Arduino.cc) 

b. Variabel 

Sebuah program secara garis besar dapat didefinisikan sebagai 

instruksi untuk memindahkan angka dengan cara yang cerdas. Variabel inilah 

yang digunakan untuk memindahkannya. (Arduino.cc). 
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2.8 Limit switch (Saklar Pembatas)  

Limit switch merupakan jenis saklar yang dilengkapi dengan katup yang 

berfungsi menggantikan tombol. Prinsip kerja limit switch sama seperti saklar 

Push ON yaitu hanya akan menghubung pada saat katupnya ditekan pada batas 

penekanan tertentu yang telah ditentukan dan akan memutus saat saat katup tidak 

ditekan. Limit switch termasuk dalam kategori sensor mekanis yaitu sensor yang 

akan memberikan perubahan elektrik saat terjadi perubahan mekanik pada sensor 

tersebut. Penerapan dari limit switch adalah sebagai sensor posisi suatu benda 

(objek) yang bergerak. Simbol limit switch ditunjukan pada gambar berikut. 

 

Gambar 2.11 Simbol Dan Bentuk Limit Switch 

Limit switch umumnya digunakan untuk :  

• Memutuskan dan menghubungkan rangkaian menggunakan objek atau benda 

lain.  

• Menghidupkan daya yang besar, dengan sarana yang kecil.  

• Sebagai sensor posisi atau kondisi suatu objek.  

Prinsip kerja limit switch diaktifkan dengan penekanan pada tombolnya 

pada batas/daerah yang telah ditentukan sebelumnya sehingga terjadi pemutusan 

atau penghubungan rangkaian dari rangkaian tersebut. Limit switch memiliki 2 

kontak yaitu NO (Normally Open) dan kontak NC (Normally Close) dimana salah 

 
 

http://2.bp.blogspot.com/-H6a1a0NZSuQ/UQTYk8-Fu-I/AAAAAAAAAns/M5aUYVVwx2A/s1600/Simbol-Dan-Bentuk-Limit-Switch-300x120.jpg
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satu kontak akan aktif jika tombolnya tertekan. Konstruksi dan simbol limit 

switch dapat dilihat seperti gambar di bawah. 

 

Gambar 2.12 Konstruksi Dan Simbol Limit Switch 

 2.9 Bluetooth HC-05 

Bluetooth sebuah modul Bluetooth SPP (Serial Port Protocol) yang mudah 

digunakan untuk komunikasi serial wireless (nirkabel) yang mengkonversi port 

serial ke Bluetooth. HC-05 menggunakan modulasi bluetooth V2.0 + EDR 

(Enchanced Data Rate) 3 Mbps dengan memanfaatkan gelombang radio 

berfrekuensi 2,4 GHz.. Bluetooth dapat dipakai untuk melakukan komunikasi data 

di antara peralatan dengan jarak jangkauan lebih jauh. Besarnya jarak jangkauan 

tergantung pada kelas Bluetooth. Dalam transceiver Bluetooth ada tiga kelas 

pembagian daya yaitu: 

• Daya kelas 1 beropasi antara 100 mW (20dBm) dan 1 mW (0dBm), 

dirancang untuk perangkat dengan jangkauan yang jauh hingga 

mencapai 100 m. 

• Daya kelas 2 beropasi antara 2,5 mW (4dBm) dan 0,25 mW (-6dBm), 

dirancang untuk perangkat dengan jangkauan yang jauh hingga 

mencapai 10 m. 

 
 

http://4.bp.blogspot.com/-NppTA8H0ryU/UQTYkvWyIwI/AAAAAAAAAno/YyTf9b_mp5k/s1600/Konstruksi-Dan-Simbol-Limit-Switch-300x94.jpg
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• Daya kelas 3 beropasi antara 1 mW (0dBm),  

• dirancang untuk perangkat dengan jangkauan yang jauh hingga 

mencapai 1 m. 

Beberapa jenis modul Bluetooth dapat kita jumpai di pasaran. Modul Bluetooth 

tipe HC-03, HC-04, HC-05, HC-06 menggunakan Bluetooth Serial terlihat pada 

gambar berikut : 

 

Gambar 2.13 Modul Bluetooth tipe HC-03, HC-04, HC-05, HC-06 

 

Penulis menggunakan modul Bluetooth tipe HC-05, seperti terlihat pada gambar 

berikut: 

 

. Gambar 2.14 Modul Bluetooth tipe HC-05 
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Modul ini dapat digunakan sebagai slave maupun master. HC-05 memiliki 2 mode 

konfigurasi, yaitu AT mode dan Communication mode. AT mode berfungsi untuk 

melakukan pengaturan konfigurasi dari HC-05. Sedangkan Communication mode 

berfungsi untuk melakukan komunikasi bluetooth dengan piranti lain. Dalam 

penggunaannya, HC-05 dapat beroperasi tanpa menggunakan driver khusus. 

Untuk berkomunikasi antar Bluetooth, minimal harus memenuhi dua kondisi 

berikut : 

1. Komunikasi harus antara master dan slave. 

2. Password harus benar (saat melakukan pairing). 

Jarak sinyal dari HC-05 adalah 30 meter, dengan kondisi tanpa halangan. 

Adapun spesifikasi dari HC-05 adalah : 

Hardware : 

– Sensitivitas -80dBm (Typical) 

– Daya transmit RF sampai dengan +4dBm. 

– Operasi daya rendah 1,8V – 3,6V I/O. 

– Kontrol PIO. 

– Antarmuka UART dengan baudrate yang dapat diprogram. 

– Dengan antena terintegrasi. 

Software : 

– Default baudrate 9600, Data bit : 8, Stop bit = 1, Parity : No Parity, Mendukung 

baudrate : 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400 dan 460800. 

– Auto koneksi pada saat device dinyalakan (default). 

– Auto reconnect pada menit ke 30 ketika hubungan putus karena range koneksi. 

 
 



34 
 

Tabel 2.4. Keterangan Pin Modul Bluetooth 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pin Definisi 

GND Ground 

VCC 3,5 – 8 Volt DC 

RXD RX (TTL level) 

TXD TX (TTL level) 
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