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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1  Studi Literatur 

Dalam tugas akhir ini akan dilakukan studi literatur yang merupakan pencarian 

referensi-referensi dari teori yang bersangkutan dengan judul, baik dari buku, jurnal 

maupun dari sumber-sumber lain. Perancangan sistem pengaman pada sepeda motor telah 

banyak dibuat oleh perguruan tinggi di Indonesia dengan tujuan mencegah terjadinya 

pencurian, terutama untuk kepentingan penulisan tugas akhir ini. Pada perancangan sistem 

ini, penelitian-penelitian yang telah dibuat sebelumnya memiliki persamaan dan perbedaan 

antara satu dengan yang lainnya, baik itu dari mikrokontroler dan jenis sensor. Ada peneliti 

yang menggunakan mikrokontroler AT89S51, mikrokontroler ATMega8535 dan 

mikrokontroler ATMega16 sebagai input/output dari semua sistem. Jenis - jenis sensor 

yang digunakan juga beragam, seperti sensor ultrasonik, sensor inframerah, dan sensor 

fotodioda. 

Penelitian sebelumnya tentang sistem keamanan pada kendaraan sepeda motor 

menggunakan Mikrokontroler ATMega8535 sebagai pusat kendali dan keypad untuk 

memasukkan password. Sistem ini memiliki password pengamanan berganda yang 

masing-masing memiliki 3-digit angka yaitu, password pertama dimasukkan untuk 

mengaktifkan sistem mesin dan password kedua dimasukkan untuk mengaktifkan starter 

pada sepeda motor. Jika terjadi kesalahan dalam memasukkan password maka alarm akan 

berbunyi sebanyak 5 kali. Sedangkan jika password pertama benar maka sistem mesin 

hidup atau dapat berfungsi, namun sistem starter belum berfungsi dan harus memasukkan 

password kedua. Apabila salah memasukkan password kedua maka klakson motor akan 

berbunyi kembali dan harus mengulang memasukkan password dari awal lagi. Dengan 

demikian, ketika password kedua benar maka starter motor sudah berfungsi dan sepeda 

motor siap untuk digunakan [5]. 

Penelitian sebelumnya tentang sistem keamanan pada sepeda motor yang 

menggunakan mikrokontroler ATMega8535 sebagai pusat kontrol dan menggunakan 

sensor encoder dan sensor ping. Sistem ini memakai 2 sensor yang terdiri dari sensor 

encoder yang berfungsi jika terjadi pemindahan sepeda motor, maka sensor encoder akan 

membaca perputaran cakram roda yang lebih dari 35 titik atau sejauh 4.92-meter maka 
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alarm akan berbunyi dan sensor ping memiliki fungsi ketika sepeda motor diangkat lebih 

dari 0.4 meter, maka alarm akan berbunyi [6]. 

Penelitian berikutnya tentang sistem keamanan pada kendaraan sepeda motor 

menggunakan modul RFID Reader/Writer dan tag RFID sebagai pengaman tambahan pada 

sepeda motor, mikrokontroler ATMega328P sebagai pusat kendali, modul driver dan 

buzzer sebagai output berupa pemutus aliran listrik ke koil sepeda motor dan sebagai 

alarm. Sistem ini bekerja ketika kunci kontak dalam keadaan on maka pemilik sepeda 

motor harus menempelkan tag RFID yang sudah terdaftar ke modul RFID Reader/Writer 

agar sepeda motor dapat dihidupkan. Jika tag RFID tidak terdaftar/tidak ada selama 10 

detik, maka modul driver akan memutus arus kelistrikan sepeda motor dan buzzer akan 

menyala sebagai alarm [7]. 

Penelitian selanjutnya yang telah dilakukan tentang sistem keamanan pada sepeda 

motor menggunakan modul GSM SIM900 dengan modul GPS Ublox 6M, mikrokontroler 

ATMega644PA, dan modul relay. Sistem kerja dari alat ini adalah pemilik sepeda motor 

mengirim pesan singkat ke modul GSM SIM900 berupa kode yang sudah terdaftar dengan 

tujuan, meminta modul GPS Ublox 6M untuk memberikan titik koordinat posisi sepeda 

motor secara real, serta pemilik sepeda motor juga dapat mematikan dan menghidupkan 

modul relay yang sudah terpasang pada sepeda motor [8]. 

Penelitian selanjutnya tentang sistem keamanan pada kendaraan menggunakan 

modem GSM Wavecom M1306B sebagai pengirim dan penerima pesan atau panggilan 

suara, mikrokontroler ATMega8535 sebagai pusat kendali, saklar rahasia sebagai pemutus 

dan penyambung arus dari aki, buzzer sebagai alarm, dan relay sebagai penyambung dan 

pemutus arus pada CDI. Sistem kerja dari alat ini ketika kunci kontak dalam posisi on 

tanpa menonaktifkan saklar rahasia, maka buzzer akan menyala, relay memutus 

sambungan arus ke CDI, modem GSM Wavecom M1306B akan melakukan sms dan call 

kepada pemilik sepeda motor sebanyak 3 kali [9].  

Penelitian selanjutnya sistem keamanan pada kendaraan sepeda motor 

menggunakan modul MFRC-522 Reader sebagai pembaca nilai byte pada E-KTP, 

mikrokontroler Arduino Uno sebagai pusat kendali, buzzer sebagai alarm system, solenoid 

sebagai pengunci setang, dan relay sebagai penyambung dan pemutus arus pada jalur 

pengapian sepeda motor. Sistem kerja dari alat ini adalah ketika E-KTP pemilik sepeda 

motor yang sudah terdaftar didekatkan pada modul MRFC-522, maka solenoid pengunci 

setang sepeda motor akan terbuka secara otomatis dan relay akan terhubung dengan jalur 
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pengapian sepeda motor sehingga motor dapat dinyalakan. Jika E-KTP belum terdaftar dan 

setang sepeda motor dipaksa dibuka, maka buzzer akan berbunyi dan relay akan memutus 

jalur pengapian sepeda motor sehingga sepeda motor tidak dapat dinyalakan. Hal unik 

yang ada pada alat ini adanya tombol registrasi yang berguna membaca ID E-KTP tanpa 

harus diprogram terlebih dahulu melalui komputer [10]. 

Penelitian selanjutnya tentang sistem keamanan pada kendaraan sepeda motor 

menggunakan sensor getar yang berfungsi mendeteksi adanya suatu getaran, modul 

wireless transmitter dan receiver kit sebagai perantara komunikasi antara modem dengan 

smartphone, mikrokontroler Raspberry Pi sebagai pusat kontrol, modul servo berfungsi 

sebagai menentukan dan memastikan posisi sudut dari poros output sepeda motor, modul 

relay sebagai saklar untuk mematikan dan menghidupkan output, smartphone sebagai 

pemberi dan penerima pesan.  Sistem ini bekerja ketika kunci kontak dalam kondisi on, 

pengguna dapat menekan menu ignition key pada Android dengan tujuan untuk 

mengaktifkan relay. Setelah relay hidup, pengguna menekan tombol menu Engine Starter 

pada Android untuk menghidupkan motor. Selain itu jika ada pelaku pencurian yang 

memutar paksa slot kunci kontak atau dengan cara mengangkut sepeda motor dengan 

paksa maka sensor getar dan sensor gerak yang terpasang pada slot kunci kontak akan 

mengirim notifikasi pesan ke smartphone Android [11]. 

Penelitian selanjutnya mengenai sistem keamanan pada kendaraan sepeda motor 

menggunakan modul RFID yang berfungsi membaca ID pada E-KTP, keypad berfungsi 

memasukkan password, modul LCD berfungsi menampilkan kondisi alat dalam bentuk 

kata, modul buck converter berfungsi sebagai pengatur tegangan dan relay sebagai 

pemutus dan penyambung jalur pengapian sepeda motor. Sistem ini bekerja ketika kunci 

kontak dalam kondisi on, modul LCD akan menampilkan pesan berupa “System Ready – 

Scan Your E-KTP”. Pemilik sepeda motor akan menempelkan E-KTP pada modul RFID 

yang sudah terdaftar, maka relay akan mengaktifkan jalur pengapian sepeda motor 

sehingga sepeda motor dapat menyala secara otomatis. Jika ID E-KTP belum terdaftar, 

modul LCD akan menampilkan pesan “E-KTP BELUM TERDAFTAR” dan klakson pada 

sepeda motor akan berbunyi sebagai alarm system. Alat ini memiliki fitur lainnya berupa 

keypad untuk memasukkan password yang bertujuan mengantisipasi kehilangan atau 

ketinggalan E-KTP [12].  

Penelitian selanjutnya mengenai sistem keamanan pada kendaraan sepeda motor ini 

menggunakan Mikrokontroler ATMega8535. Sistem ini diaplikasikan pada sepeda motor 
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dengan memasukkan password yang telah diset oleh pemilik. Perangkat yang digunakan 

dalam sistem ini adalah keypad sebagai input, LCD sebagai tampilan, relay sebagai saklar 

elektris dan mikrokontroler ATmega8535 yang menjalankan program. Sistem ini bekerja 

dengan mencocokkan password yang tersimpan dalam memori EEPROM pada 

mikrokontroler dan password yang dimasukkan. Apabila password tidak cocok maka 

mesin tidak dapat dihidupkan baik double starter ataupun kick starter [1]. 

Penelitian selanjutnya membahas tentang sistem pengaman ganda sepeda motor 

dengan menggunakan dua sistem pengaman, yaitu pengaman jalur api sepeda motor dan 

pengunci roda. Pada pengaman pengapian dirancang dengan menggunakan sensor berupa 

rangkaian pembagi tegangan sebagai pendeteksi perubahan tegangan. Pada pengunci roda 

dirancang dengan menggunakan sensor halangan berupa LED inframerah dan fotodioda 

yang berfungsi sebagai penghitung putaran roda, serta dipasang sebuah motor pengunci / 

pneumatic yang berfungsi sebagai pengunci roda. Selain itu juga dipasang sebuah buzzer 

sebagai alarm. Alat ini memiliki dua keadaan sistem yaitu aktif dan terbuka. Jika terjadi 

perubahan tegangan yang disebabkan oleh kunci sepeda motor atau putaran pada roda 

melebihi jangkauan yang telah ditetapkan, maka pengunci roda dan buzzer akan aktif [14]. 

Penelitian selanjutnya tentang pengaman sepeda motor dengan cara mematikan 

pengapian sepeda motor dari jarak jauh. Penelitian ini terdiri dari beberapa bagian yaitu, 

modul mikrokontroler ATMega16 sebagai pusat kontrol yang mengatur fungsi relay, 

modul Bluetooth HC-05 sebagai penerimaan dan pengiriman data, saklar kontak yang 

dihubungkan dengan relay sebagai pengiriman data ke mikrokontroler, catu daya untuk 

memberikan tegangan atau masukan arus yang akan disalurkan pada rangkaian yang 

bersumber dari baterai 11 volt, serta smartphone Android sebagai penerimaan dan 

pengiriman data. Prinsip kerja dari alat pengaman ini dengan menggunakan Bluetooth 

sebagai media transmisi data dari smartphone ke mikrokontroler. Alat ini akan memutus 

kabel massa (-) yang mengarah ke CDI sehingga menghentikan sistem pengapian pada busi 

dan menjadikan pemutusan tersebut sebagai saklar yang akan dikontrol oleh 

mikrokontroler. Selain itu, dibuat modifikasi dengan membuat sistem peringatan seperti 

alarm dan lampu sein saat terjadi penggunaan tanpa izin pemilik motor. Alat yang akan 

dirancang dan diimplementasikan ini menerima dua masukan data, yaitu dari kiriman data 

dari smartphone Android melalui gelombang Bluetooth ke module Bluetooth HC-05 dan 

keadaan saklar kontak motor (On atau Off). Sistem kontrol alat pengaman motor bekerja 

berdasarkan perintah dari data yang dikirim oleh smartphone Android. Apabila data yang 
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dikirimkan bisa diterima oleh program yang ada di mikrokontroler, maka mikrokontroler 

akan mengeksekusi port yang telah ditentukan sebagai output lalu meneruskan ke relay 

untuk menghubung atau memutus jalur dari sistem kelistrikan motor tertentu. Alat 

pengaman motor juga bekerja berdasarkan input dari saklar kontak, dimana saat sistem 

pengaman di aktifkan melalui smartphone Android dan kondisi saklar kontak itu 

dihidupkan, maka input tersebut akan diterima dan diproses oleh mikrokontroler lalu 

mengeksekusi port yang telah ditentukan untuk mengaktifkan sistem peringatan melalui 

klakson dan lampu sein [16]. 

Penelitian selanjutnya merancang sistem keamanan sepeda motor menggunakan 

modul Xbee yang berguna sebagai serial komunikasi antara pengguna sepeda motor 

dengan perangkat sepeda motor dan penelitian ini juga menggunakan sensor GPS Receiver 

SKM35 yang berguna menentukan posisi sepeda motor ketika terjadi perpindahan. 

Penelitian ini menggunakan 2 mode yaitu, mode aktif dan mode parkir. Mode aktif 

merupakan mode dimana motor dapat digunakan secara langsung. Mode ini bekerja ketika 

password pada perangkat pada sepeda motor dimasukkan secara benar, maka sepeda motor 

dapat dihidupkan, sedangkan mode parkir merupakan mode yang digunakan untuk 

memfungsikan sistem keamanan motor dalam keadaan diam dengan tujuan untuk 

mengamankan motor dari tindak pencurian. Mode ini bekerja ketika sepeda motor terjadi 

perpindahan selama lebih dari 20 meter, maka alarm system pada sepeda motor akan 

berbunyi dan modul Xbee akan mengirimkan signal ke transmitter yang ada pada 

pengguna sepeda motor berupa nyala lampu LED [17]. 

Penelitian tentang keamanan sepeda motor berikut ini menggunakan keypad yang 

digunakan untuk memasukkan password untuk membuka sistem keamanan, kemudian 

sepeda motor dapat dihidupkan. Pembuatan Alat pengaman sepeda motor dengan sistem 

Arduino ini, dirancang untuk mengamankan sepeda motor dengan sistem pengamanan 

yang efektif karena dilengkapi modul SMS Gateway sebagai komunikasi antara pemilik 

dengan alat pada sepeda motor dan menggunakan modul GPS (Global Positioning System) 

yang digunakan untuk melacak titik koordinat sepeda motor tanpa dibatasi jarak [13]. 

Berdasarkan referensi yang ada, pada penelitian ini penulis akan membuat alat 

pengaman ganda pada sepeda motor menggunakan kunci kontak, alarm system jika kunci 

tertinggal pada slot kunci kontak, serta pemberi titik koordinat keberadaan sepeda motor. 

Penelitian yang akan dilakukan yaitu “Perancangan Sistem Pengaman Ganda Otomatis 

Sepeda Motor Menggunakan Kunci Kontak, Alarm System, dan Pemberi Titik 
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Koordinat Menggunakan GPS Berbasis Arduino Uno”. Pada penelitian ini prinsip kerja 

dari alat pengaman sepeda motor ini, memanfaatkan kunci kontak untuk membuka dan 

mengunci cakram pada roda depan dan cakram roda belakang sepeda motor. Kunci kontak 

ini bersifat on/off, apabila kunci diputar ke arah on, maka pengunci cakram roda berupa 

solenoid pull type-push type akan terbuka secara otomatis dan apabila kunci kontak diputar 

ke arah off, maka pengunci cakram roda akan terkunci secara otomatis juga. Alarm system 

pada alat pengaman ini menggunakan sensor halang berupa inframerah dan fotodioda yang 

dipasang pada slot kunci kontak maupun slot kunci jok sepeda motor. Sensor ini akan 

bekerja apabila kunci kontak menghalangi sensor selama 3 detik, maka sensor akan 

mengirim sinyal input ke mikrokontroler Arduino Uno yang akan mengaktifkan alarm 

berupa buzzer. Pengaman ganda sepeda motor ini memiliki kemampuan memberi 

informasi titik koordinat keberadaan sepeda motor menggunakan modul GSM sim900 dan 

modul GPS Ublox neo-6m. Prinsip kerjanya apabila sepeda motor hilang pemilik sepeda 

motor akan mengirim pesan menggunakan smartphone ke perangkat yang ada pada sepeda 

motor. Perangkat ini akan mengirim pesan kembali ke smartphone pemilik sepeda motor 

berupa titik koordinat dan pengguna diharuskan meng-copy link titik koordinat serta mem-

paste kedalam kotak pencarian pada aplikasi Google Maps untuk diubah kedalam bentuk 

map. 

 

2.2 Sistem Otomatis 

 Otomatis mengandung arti sebagai suatu proses yang bekerja dengan sendirinya. 

Maksud dari pengertian di atas adalah sebuah perangkat/alat yang bekerja secara sendiri 

sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan perintah yang dilakukan pengguna. Sedangkan 

sistem memiliki pengertian sebagai susunan beberapa unsur/perangkat yang secara teratur 

saling berkaitan membentuk satu kesatuan [18]. 

Jadi sistem otomatis dapat dinyatakan sebagai susunan beberapa perangkat yang 

masing-masing memiliki fungsi yang berbeda namun saling berkaitan membentuk satu 

kesatuan dengan secara terus menerus memeriksa kondisi masukan yang mempengaruhi 

untuk kemudian melaksanakan pekerjaan sesuai dengan fungsinya secara otomatis atau 

dengan sendirinya. Beberapa sistem kecil dapat digabungkan menjadi sebuah sistem yang 

lebih besar dan kompleks [18]. 
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Terdapat tiga elemen dasar yang menjadi syarat mutlak bagi sistem otomatis, yaitu 

power, program of instruction, dan sistem control [18]. 

a. Power 

Power atau bisa dikatakan sumber energi dari sistem otomatis berfungsi untuk 

menggerakan semua komponen dari sistem otomatis. Sumber energi bisa 

menggunakan energi listrik, baterai, ataupun Accu, semuanya tergantung dari tipe 

sistem otomatis itu sendiri. 

b. Program of instruction 

Proses kerja dari sistem otomatis mutlak memerlukan sistem kontrol baik 

menggunakan mekanis, elektronik ataupun komputer. Untuk program 

instruksi/perintah pada sistem kontrol mekanis maupun rangkaian elektronik tidak 

menggunakan bahasa pemrograman dalam arti sesungguhnya, karena sifatnya yang 

analog. Untuk sistem kontrol yang menggunakan komputer dan keluarganya (PLC 

maupun mikrokontroler) bahasa pemrograman merupakan hal yang wajib ada. 

c. Sistem kontrol  

Sistem kontrol merupakan bagian penting dalam sistem otomatis. Sistem kontrol 

dapat tersusun dari komputer, rangkaian elektronik sederhana, peralatan mekanik. 

Saat ini, lebih banyak penggunaan sistem kontrol dengan komputer dan 

keluarganya (PLC, mikrokontroler). 

 

2.3 Kunci Kontak (Ignition Switch) 

 Kunci kontak memiliki fungsi sebagai saklar utama untuk menghubung dan 

memutus (On-Off) rangkaian pengapian (dan rangkaian kelistrikan lainnya) pada sepeda 

motor. Menurut fungsi dan cara kerjanya, kunci kontak dibedakan menjadi dua, yaitu [19]: 

a. Kunci kontak untuk pengapian AC (pengendali massa). Pada posisi OFF dan 

LOCK, kunci kontak membelokkan tegangan dari sumber tegangan (alternator) 

yang dibutuhkan oleh sistem pengapian ke massa melalui terminal IG dan E kunci 

kontak, sehingga sistem pengapian tidak dapat bekerja. Di sisi lain, pada posisi 

OFF dan LOCK kunci kontak juga memutuskan hubungan tegangan (+) baterai 

(terminal BAT dan BAT 1) sehingga seluruh sistem kelistrikan tidak dapat 

dioperasikan. Pada posisi ON, kunci kontak memutuskan hubungan terminal IG 

dan E, sehingga tegangan yang dihasilkan oleh alternator diteruskan ke sistem 
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pengapian. Sistem pengapian dapat dioperasikan, di samping itu hubungan terminal 

BAT dan BAT 1 terhubung sehingga seluruh sistem kelistrikan dapat dioperasikan. 

 

Gambar 2.1 Kunci Kontak Pengapian AC [19]. 

 

b. Kunci kontak untuk pengapian DC (pengendali positif). Pada posisi ON, kunci 

kontak menghubungkan tegangan (+) baterai ke seluruh sistem kelistrikan 

(termasuk system pengapian) untuk mengoperasikan seluruh sistem kelistrikan 

yang ada. Pada posisi OFF dan LOCK, kunci kontak memutuskan hubungan 

kelistrikan dari sumber tegangan (terminal (+) baterai) yang dibutuhkan oleh 

seluruh sistem kelistrikan, sehingga seluruh sistem kelistrikan tidak dapat 

dioperasikan. 

 

Gambar 2.2 Kunci Kontak Pengapian DC [19]. 

 

 

2.4 Modul Sensor Halang (infrared-obstacle) 

  Modul ini berdasarkan ide sederhana, sensor infrared-obstacle ini sangat mudah 

dibangun, mudah di kalibrasi, dan memiliki jarak deteksi 10-30 cm. Prinsip kerja dari 

modul ini sama dengan sensor infrared-proximity yaitu mengeluarkan cahaya dari 

pemancar inframerah dan ditangkap oleh penerima inframerah jika tidak ada penghalang di 

kedua sensor [20]. 
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Gambar 2.3 Modul Infrared-Obstacle [20]. 

 

2.4.1 Fitur Modul Sensor Halang yaitu [20]: 

 Detektor berbasis hambatan inframerah 

 Jarak yang dapat disesuaikan menggunakan potensiometer 

 Keluaran logika 1 atau 0 

 Sensitivitas dapat diatur hingga 30 cm 

 

2.5 Mikrokontroler  

2.5.1 Definisi Mikrokontroler  

 Mikrokontroler adalah mikrokomputer chip-tunggal yang dirancang secara spesifik 

untuk aplikasi-aplikasi kontrol dan bukan untuk aplikasi-aplikasi serbaguna. Perangkat ini 

seringkali digunakan untuk memenuhi suatu kebutuhan kontrol tertentu, seperti 

mengendalikan sebuah penggerak motor. Mikrokomputer chip-tunggal, di lain pihak, 

biasanya melaksanakan beragam fungsi yang berbeda dan dapat mengendalikan beberapa 

proses dalam waktu yang bersamaan. Aplikasi-aplikasi yang tipikal meliputi kontrol 

perangkat-perangkat peripheral seperti motor, penggerak, printer, dan komponen-

komponen subsistem minor. Contoh yang tipikal adalah Z86E, 8051, 68705, dan 89C51. 

Sebuah mikrokomputer chip-tunggal adalah sebuah sistem komputer lengkap (terdiri dari 

CPU, RAM, dan ROM, dll.) dalam sebuah kemasan VLSI. Sebuah mikrokomputer chip-

tunggal membutuhkan sangat sedikit komponen-komponen rangkaian eksternal untuk 

menyediakan seluruh fungsi yang terkait dengan sebuah sistem komputer lengkap (namun 

biasanya dengan kemampuan input dan output yang terbatas). Mikrokomputer chip-tunggal 

dapat diprogram dengan menggunakan memori-memori programmable yang built-in atau 

melalui chip-chip memori eksternal. Aplikasi-aplikasi tipikal dari mikrokomputer chip-
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tunggal meliputi printer komputer, pengendali instrumen, dan perangkat tampilan. Salah 

satu contoh yang tipikal adalah Z84C [21].  

2.5.2 Arduino Uno 

Arduino merupakan platform dalam pembuatan prototype elektronik yang bersifat 

open-source baik pada perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software) yang 

mudah digunakan (fleksibel). Hardware-nya menggunakan prosesor Atmel AVR 

ATMega328. Arduino Uno memiliki 14 pin input/output digital (6 diantaranya dapat 

digunakan sebagai output PWM), 6 pin input analog, sebuah koneksi menggunakan USB 

dan sebuah tombol reset. Bahasa pemrograman Arduino mirip dengan bahasa C yang 

disederhanakan dengan bantuan pustaka-pustaka (libraries) dan dalam lingkup 

pengembang berdasarkan Processing [22]. 

 

Gambar 2.4 Board Arduino Uno [22]. 

 

2.5.2.1 Spesifikasi Arduino Uno 

Berikut merupakan karakteristik dari Arduino Uno [22]: 

a. Mikrokontroler AT 328 

b. Tegangan untuk operasi 5V 

c. Tegangan masukan (direkomendasikan) 7V – 12V 

d. Tegangan masukan (limit) 6V - 20V 

e. 14 pin I/O Digital (6 diantaranya sebagai output PWM) 

f. 6 pin input analog 

g. Arus DC per I/O 40mA 

h. Arus pada pin tegangan 3,3V 50mA 

i. Memori flash 32 KB 

j. SRAM 2KB 
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k. EEPROM 1KB 

l. Kecepatan clock 16MHz  

 

2.5.2.2 Komponen Arduino 

Gambar 2.5 Komponen Arduino [22]. 

a) Daya 

Arduino Uno dapat diberi daya melalui koneksi USB (Universal Serial Bus) atau 

melalui power supply eksternal. Jika Arduino Uno dihubungkan ke kedua sumber 

daya tersebut secara bersamaan maka Arduino Uno akan memilih salah satu 

sumber daya secara otomatis untuk digunakan. Power supply eksternal (yang bukan 

melalui USB) dapat berasal dari adaptor AC ke DC atau baterai. Adaptor dapat 

dihubungkan ke soket power pada Arduino Uno. Jika menggunakan baterai, ujung 

kabel yang dihubungkan ke baterai dimasukkan kedalam pin GND dan Vin yang 

berada pada konektor POWER. Kisaran kebutuhan daya yang disarankan untuk 

board Uno adalah 7-volt sampai dengan 12 volt, jika diberi daya kurang dari 7-volt 

kemungkinan pin 5-volt Uno dapat beroperasi tetapi tidak stabil kemudian jika 

diberi daya lebih dari 12-volt, regulator tegangan bisa panas dan dapat merusak 

board Uno. Pin listrik adalah sebagai berikut [22]: 

a. VIN: Tegangan masukan kepada board Arduino ketika itu menggunakan 

sumber daya eksternal (sebagai pengganti dari 5-volt koneksi USB atau sumber 

daya lainnya). 

b. 5V. Catu daya digunakan untuk daya mikrokontroler dan komponen lainnya. 

c. 3V. Sebuah pasokan 3,3-volt dihasilkan oleh regulator on-board. 

d. GND. Ground pin. 
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b) Memori 

ATMega328 memiliki 32 KB (dengan 0,5 KB digunakan untuk bootloader), 2 KB 

dari SRAM dan 1 KB EEPROM (yang dapat dibaca dan ditulis dengan EEPROM 

library) [22]. 

c) Input dan Output 

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

output, dengan menggunakan fungsi pinMode (), digitalWrite (), dan digitalRead (), 

beroperasi dengan daya 5 volt. Setiap pin dapat memberikan atau menerima 

maksimum 40 mA dan memiliki internal pull-up resistor (secara default terputus) 

dari 20-50 k Ohm. Selain itu, beberapa pin memiliki fungsi khusus [22]: 

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

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

serial ATMega8 U2 USB-to-TTL. 

b. Eksternal interrupt: 2 dan 3. Pin ini dapat di konfigurasi untuk memicu 

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

perubahan nilai. 

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

analogWrite (). 

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

SPI menggunakan SPI Library.  

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

HIGH, LED on, ketika pin bernilai LOW, LED off. Uno memiliki 6 masukan 

analog, berlabel A0 sampai dengan A5, yang masing-masing menyediakan 10-

bit dengan resolusi (yaitu 1024 nilai yang berbeda). Selain itu, beberapa pin 

memiliki fungsi khusus. 

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

perpustakaan Wire. 

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

dengan fungsi analogReference (). 

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

 

 

 

http://www.arduino.cc/en/Reference/EEPROM
http://www.arduino.cc/en/Reference/EEPROM
http://arduino.cc/en/Reference/SPI


II-13 
 

d) Komunikasi 

Arduino Uno memiliki sejumlah fasilitas untuk berkomunikasi dengan komputer, 

Arduino lain, atau mikrokontroler lainnya. ATMega328 menyediakan UART TTL 

(5V) untuk komunikasi serial, yang tersedia di pin digital 0 (RX) dan 1 (TX). 

Sebuah ATMega8 U2 sebagai saluran komunikasi serial melalui USB dan sebagai 

port virtual com untuk perangkat lunak pada komputer. Firmware ‟8 U2 

menggunakan driver USB standar COM, dan tidak ada driver eksternal yang 

diperlukan. Namun, pada Windows diperlukan sebuah file inf. Perangkat 

lunak Arduino terdapat monitor serial yang memungkinkan digunakan memonitor 

data tekstual sederhana yang akan dikirim ke atau dari board Arduino. LED RX 

dan TX di papan tulis akan berkedip ketika data sedang dikirim melalui chip USB-

to-serial dengan koneksi USB ke komputer (tetapi tidak untuk komunikasi serial 

pada pin 0 dan 1). ATMega328 juga mendukung I2C (TWI) dan komunikasi SPI 

[22]. 

e) Pemrograman 

Arduino memiliki bahasa pemrograman tersendiri yaitu bahasa Arduino, 

merupakan pengembangan dari bahasa C yang disederhanakan dan dipermudah 

dengan libraries. Untuk meng-compile dan meng-upload program ke board 

Arduino dapat menggunakan software Arduino IDE (Integrated Development 

Environment) [22]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Tampilan software Arduino [22]. 
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2.6 Resistor 

 Resistor adalah komponen elektronik dua kutub yang didesain untuk menahan arus 

listrik dengan memproduksi tegangan listrik di antara kedua kutubnya, nilai tegangan 

terhadap resistansi berbanding dengan arus yang mengalir, berdasarkan hukum Ohm [23]: 

 

V = I.R 

  
 

 
 

   

Gambar 2.7 Simbol Resistor [23]. 

2.7 Potensiometer 

 Potensiometer adalah komponen elektronika yang berfungsi untuk membatasi arus 

yang melewati rangkaian, dan juga dimanfaatkan untuk mengatur sensitivitas fotodioda. 

Semakin kecil nilai potensiometer, maka nilai sensitivitas fotodioda akan semakin tinggi. 

Artinya, nilai tahanan fotodioda yang dibutuhkan untuk mengaktifkan output akan semakin 

kecil [24]. 

 

Gambar 2.8 Bentuk Potensiometer [25]. 

 

2.8 Modul Converter DC-DC 

 Converter DC DC merupakan sebuah rangkaian elektronik yang berfungsi untuk 

mengubah daya listrik searah (DC) ke bentuk daya listrik DC lainnya [26]. Ada 2 jenis 

converter DC-DC yaitu, buck converter dan boost converter. Buck converter sebagian 

besar digunakan untuk regulator pensaklaran. Sebuah buck converter selalu melangkahi 

tegangan turun. Sebuah sinyal rectangular keluaran dari modulator pulsa akan menutup 
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dan membuka saklar. Sebuah komparator mengendalikan pulsa siklus aktif. Sebagai contoh 

lebar pulsa modulator memungkinkan satu bentuk multivibrator dengan sebuah 

komparator yang mengarahkan masukan pengendali. sedangkan boost converter juga 

digunakan untuk regulator pensaklaran. Buck converter selalu menaikkan tegangan. Teori 

operasinya mirip dengan buck converter pada beberapa hal tetapi sangat berbeda untuk 

yang lainnya. Sebagai contoh, jika pulsa tinggi, saklar akan tertutup dan energi akan 

tersimpan pada medan magnet. Saat pulsa rendah, saklar akan terbuka. Kemudian medan 

magnet di sekitar induktor akan jatuh dan menginduksi tegangan reverse pada induktor 

[27]. 

 

Gambar 2.9 Modul Converter DC DC Penurun Tegangan [26]. 

2.9 Modul GSM (SIM900A) 

 Modul GSM SIM900A merupakan modem GSM/GPRS TTL dibangun dengan 

SIMCOM menggunakan SIM900 Quad-Band yang digunakan untuk mengirim pesan SMS 

dan juga transfer DATA. Hal ini dapat dilakukan karena terhubung dengan internet 

melalui perintah AT Command. Modul GSM ini bekerja pada frekuensi 850 MHz, 900 

MHz, 1800 MHz, dan 1900 MHz Baud Rate dapat dikonfigurasikan menggunakan 9600-

115200 melalui AT Command. Modem ini menggunakan pin (RX, TX) yang dihubungkan 

pada papan Arduino Uno dan modul GSM ini membutuhkan tegangan sebesar 4.2V-13V 

[28]. 

 

Gambar 2.10 Modul GSM SIM 900A [13]. 
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2.10 GPS  

2.10.1 Definisi GPS 

GPS adalah singkatan dari Global Positioning System yang merupakan sistem 

untuk menentukan posisi dan navigasi secara global dengan menggunakan satelit. Sistem 

yang pertama kali dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika ini digunakan 

untuk kepentingan militer maupun sipil (survei dan pemetaan). Sistem GPS, yang nama 

aslinya adalah NAVSTAR GPS (Navigation Satellite Timing and Ranging Global 

Positioning System), mempunyai tiga segmen yaitu: satelit, pengontrol, dan penerima / 

pengguna. Satelit GPS yang mengorbit bumi, dengan orbit dan kedudukan yang tetap 

(koordinatnya pasti), seluruhnya berjumlah 24 buah dimana 21 buah aktif bekerja dan 3 

buah sisanya adalah cadangan [29].  

 Satelit bertugas untuk menerima dan menyimpan data yang ditransmisikan oleh 

stasiun-stasiun pengontrol, menyimpan dan menjaga informasi waktu berketelitian 

tinggi (ditentukan dengan jam atomik di satelit), dan memancarkan sinyal dan 

informasi secara kontinyu ke pesawat penerima (receiver) dari pengguna.  

 

 Pengontrol bertugas untuk mengendalikan dan mengontrol satelit dari bumi baik 

untuk mengecek kesehatan satelit, penentuan dan prediksi orbit dan waktu, 

sinkronisasi waktu antar satelit, dan mengirim data ke satelit.  

 

 Penerima bertugas menerima data dari satelit dan memprosesnya untuk 

menentukan posisi (posisi tiga dimensi yaitu koordinat di bumi plus ketinggian), 

arah, jarak dan waktu yang diperlukan oleh pengguna. Ada dua macam tipe 

penerima yaitu tipe NAVIGASI dan tipe GEODETIC. Penerima yang termasuk 

tipe NAVIGASI antara lain: Trimble Ensign, Trimble Pathfinder, Garmin, Sony 

dan lain sebagainya. Sedangkan tipe GEODETIC antara lain: Topcon, Leica, 

Astech, Trimble seri 4000 dan lain-lain.  

2.10.2 Penentuan Posisi dengan GPS  

Pada dasarnya penentuan posisi dengan GPS adalah pengukuran jarak secara 

bersama-sama ke beberapa satelit (yang koordinatnya telah diketahui) sekaligus. Untuk 

menentukan koordinat suatu titik di bumi, receiver setidaknya membutuhkan 4 satelit yang 

dapat ditangkap sinyalnya dengan baik. Secara default posisi atau koordinat yang diperoleh 

bereferensi ke global datum yaitu World Geodetic System 1984 atau disingkat WGS'84. 
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Secara garis besar penentuan posisi dengan GPS ini dibagi menjadi dua metode yaitu 

metode absolut dan metode relative [29].  

 Metode absolut atau juga dikenal sebagai point positioning, menentukan posisi 

hanya berdasarkan pada 1 pesawat penerima (receiver) saja. Ketelitian posisi dalam 

beberapa meter (tidak berketelitian tinggi) dan umumnya hanya diperuntukkan bagi 

keperluan NAVIGASI.  

 

 Metode relatif atau sering disebut differential positioning, menentukan posisi 

dengan menggunakan lebih dari sebuah receiver. Satu GPS dipasang pada lokasi 

tertentu di muka bumi dan secara terus menerus menerima sinyal dari satelit dalam 

jangka waktu tertentu dijadikan sebagai referensi bagi yang lainnya. Metode ini 

menghasilkan posisi berketelitian tinggi (umumnya kurang dari 1 meter) dan 

diaplikasikan untuk keperluan survei GEODESI ataupun pemetaan yang 

memerlukan ketelitian tinggi.  

 

2.10.3 Modul GPS Ublox Neo-6M 

 Modul GPS Ublox Neo-6M adalah keluarga dari receiver GPS yang berdiri sendiri 

yang memiliki performa tinggi. Receiver fleksibel dan memiliki biaya yang murah 

menawarkan banyak pilihan konektivitas dalam satu paket yang berukuran 16 x 12,2 x 2,4 

mm. Modul ini kokoh dan kekuatan dan pilihan memorinya menggunakan modul Neo-6 

yang dapat dioperasikan pada perangkat telepon selular [30].  

 

 

Gambar 2.11 Modul GPS Ublox Neo-6M [13]. 
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2.11 Relay 

 Relay adalah sebuah saklar yang dikendalikan oleh arus. Relay memiliki sebuah 

kumparan tegangan-rendah yang dililitkan pada sebuah inti. Terdapat sebuah armatur besi 

yang akan tertarik menuju inti apabila arus mengalir melewati kumparan. Armatur ini 

terpasang pada sebuah tuas berpegas. Ketika armatur tertarik menuju ini, kontak jalur 

bersama akan berubah posisinya dari kontak normal-tertutup ke kontak normal-terbuka 

[31]. 

 

Gambar 2.12 Prinsip Kerja Relay [31]. 

2.12 Solenoid  

 Solenoid merupakan suatu komponen yang terdiri dari sebuah kumparan, yang ke 

dalamnya disisipkan sebuah inti besi lunak. Pada umumnya, hanya salah satu ujung dari 

inti besi ini yang berada di dalam kumparan. Ketika arus mengalir melalui kumparan, inti 

akan tertarik secara kuat ke dalam kumparan. Solenoid membutuhkan arus sebesar 

beberapa ratus mili-amp untuk pengaktifannya, sehingga piranti ini paling baik untuk 

dikontrol oleh sebuah saklar transistor atau relay [31]. 
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Gambar 2.13 Bentuk Solenoid [32]. 

 

2.13 Buzzer 

 Buzzer piezo-electric adalah sebuah komponen elektronika yang menghasilkan 

suara berfrekuensi rendah, sedangkan sirene piezo-electric adalah komponen elektronika 

yang berukuran kecil menghasilkan suara satu-nada yang berfrekuensi sangat tinggi. Sirene 

yang diperlihatkan dalam foto dibawah ini beroperasi dengan tegangan 3-16 V dan hanya 

membutuhkan arus sebesar 5-7 mA. Suara yang dihasilkannya bersifat kontinu namun 

dapat dimodifikasi untuk menghasilkan bunyi dengan periode-periode pendek (burst). 

sirene juga dapat dipergunakan sebagai pemberi tanda peringatan atau sebagai alarm. 

Intensitas suara yang dihasilkannya berkisar antara 100 dB hingga 110 dB [31]. 

 

Gambar 2.14 Bentuk Fisik Buzzer [31]. 
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2.14 Smartphone 

Smartphone adalah telepon selular dengan mikroprosesor, memori, layar dan 

modem bawaan. Smartphone merupakan ponsel multimedia yang menggabungkan 

fungsionalitas PC dan handset sehingga menghasilkan gadget yang mewah, di mana 

terdapat pesan teks, kamera, pemutar musik, video, game, akses email, tv digital, search 

engine, pengelola informasi pribadi, fitur GPS dan jasa telepon internet. Untuk 

mendapatkan software yang cocok pada perangkat ponsel pintar yang mencakup sistem 

operasi middle-ware dan yang berfungsi sebagai pendukung multimedia, integrasi browser 

dan dapat mendukung perangkat seperti GPS, Sensor Accelerometer, jaringan 3G hingga 

HSPA. Perangkat yang mendukung untuk fungsi yang canggih dapat ditemukan di 

smartphone pintar seperti Android, iPhone, Windows Mobile, Blackberry [33]. Adapun 

spesifikasi dari smartphone dengan merek Samsung Galaxy Grand Prime adalah [34]: 

 Processor: Quad-core 1.2 GHz 

 Display: 540 x 960 HD 

 Camera: Main camera (8MP) & Front camera (5MP) 

 Memory: Ram 1 Gb & 5 Gb Internal memory 

 Network: 2G,3G, HSDPA, HSUPA 

 Connectivity: WIFI, Bluetooth, NFC, GPS 

 OS: Android Lollipop 5.0.2 

 Battery: 2600 mAh 

 

Gambar 2.15 Bentuk Smartphone Galaxy Grand Prime [34]. 

 


