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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Sensor Ultrasonik Ping 

Modul sensor ultrasonik ini dapat mengukut jarak antara 3 cm sampai 300 

cm. Keluaran dari modul sensor ultrasonik ping ini berupa pulsa yang lebarnya 

merepresentasikan jarak. Lebar pulsanya yang dihasilkan modul sensor ultrasonik 

ini bervariasi dari 115 uS sampai 18.5 mS. Secara prinsip modul sensor ultrasonik 

ini terdiri dari sebuah chip pembangkit sinyal 40KHz, sebuah speaker ultrasonik 

dan sebuah mikropon ultrasonik. Speaker ultrasonik mengubah sinyal 40KHz 

menjadi suara sementara mikropon ultrasonik berfungsi untuk mendeteksi 

pantulan suaranya (Arief, 2011:72). 

 

Gambar 2.1. Sensor Ping 

(Sumber: Arief, 2011:72) 

 Sinyal output model sensor ultrasonik dapat langsung dihubungkan dengan 

mikrokontroler tanpa tambahan komponen apapun. Modul sensor ultrasonik 

hanya akan mengirimkan suara ultrasonik ketika ada pulsa trigger dari 

mikrokontroller (Pulsa high selama 5US). Suara ultrasonik dengan frekuensi 

sebesar 40KHz akan dipancarkan selama 200μS oleh modul sennsor ultrasonik 

ini. Suara ini akan merambat di udara dengan kecepatan 344.434m/s yang 

kemudian mengenai objek dan dipantulkan kembali ke model sensor ultrasonik 

tersebut. Selama menunggu pantulan sinyal ultrasonik dari bagian transmitter, 
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modul sensor ultrasonik dari bagian transmitter, modul ini akan menghasilkan 

sebuah pulsa. Pulsa ini akan berhenti ketika suara pantulan terdeteksi oleh modul 
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sensor ultrasonik. Oleh karena itulah lebar pulsa tersebut dapar 

merepresentasikan jarak antara modul sensor ultrasonik dengan objek. 

2.2. Pengenalan Mikrokontroler 

Mikrokontroller adalah salah satu dari bagian dasar dari suatu sistem komputer. 

Meskipun mempunyai bentuk yang jauh lebih kecil dari suatu komputer pribadi 

dan komputer mainframe, mikrokontroler dibangun dari elemen-elemen dasar 

yang sama (Arief, 2011:72). 

Secara sederhana, komputer akan menghasilkan output spesifik 

berdasarkan input yang diterima dan program yang dikerjakan. Seperti umumnya, 

komputer, mikrokontroler sebagai alat mengerjakan perintah-perintah yang 

diberikan kepadanya. Artinya, bagian terpenting dan utama dari suatu sistem 

komputerisasi adalah program itu sendiri yang dibuat oleh seorang programmer. 

Program ini memerintahkan komputer untuk melakukan jalinan yang panjang 

dari aksi-aksi sederhana untuk melakukan tugas yang lebih kompleks yang 

diinginkan oleh programmer. Sistem dengan mikrokontroler umumnya 

menggunakan piranti input yang jauh lebih kecil seperti saklar atau keypad kecil. 

Hampir semua input mikrokontroler hanya dapat memproses sinyal input digital 

dengan tegangan yang sama dengan tegangan logika dari sumber. Tegangan 

positif sumber umumnya adalah 5 volt. Padahal dalam dunia nyata terdapat 

banyak sinyal analog  atau sinyal dengan tegangan level. 

2.3. Mikrokontroler ATmega16 

ATMega16 merupakan mikrokontroler CMOS 8-bit buatan Atmel keluarga 

AVR. AVR mempunyai 32 register general-purpose, timer/counter dengan metode 

compare, interrupt eksternal dan internal, serial UART, programmable Watchdog 

Timer, ADC dan PWM internal (Arief, 2011:74). 

Mikrokontroler ATMega16 merupakan salah satu mikrokontroler buatan 

AVR yang memiliki fasilitas-fasilitas yang cukup lengkap, diantaranya: 
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a. Flash adalah salah satu jenis Read Only Memory yang biasanya diisi dengan 

program hasil buatan manusia yang harus dijalankan oleh mikrokontroler. 

b. RAM merupakan memori yang membantu CPU untuk penyimpanan data 

sementara dan pengolahan data ketika program sedang running. 

c. EEPROM adalah  memori untuk penyimpanan data secara permanen oleh 

program yang sedang running. 

d. Port I/O adalah kaki untuk jalur kelaur atau masuk sinyal sebagai hasil 

keluaran ataupun masukan bagi program. 

e. Timer adalah modul dalam hardware yang bekerja untuk menghitung 

waktu/pulsa. 

f. UART adalah jalur komunikasi data khusus secara serial asynchronous. 

g. PWM adalah fasilitas untuk membuat modulasi pulsa. 

h. ADC adalah fasilitas untuk dapat menerima sinyal analog dalam range 

tertentu untuk kemudian dikonversi menjadi suatu nilai digital dalam range 

tertentu. 

i. SPI adalah jalur komunikasi data khusus secara serial secara serial 

synchronous. 

j. ISP adalah kemampuan khusus mikrokontroler untuk dapat diprogram, 

langsung dalam sistem rangkaiannya dengan membutuhkan jumlah pin yang 

minimal. 

2.3.1. Konfigurasi Pin ATmega16 

Konfigurasi pin ATmega16 dengan kemasan 40 pin DIP dapat dilihat pada 

gambar 2.2. Dari gambar tersebut dapat dijelaskan fungsi dari masing-masing pin 

ATMega16 sebagai berikut (Haspandi, 2015:20): 

1. VCC merupakan pin yang berfungsi sebagai masukan catu daya. 
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2. GND merupakan pin Ground. 

3. Port A merupakan pin input/output dua arah dan selain itu merupakan pin 

masukan ADC. 

4. Port B merupakan pin input/output dua arah dan selain itu merupakan pin 

khusus. 

5. Port C merupakan pin input/output dua arah dan selain itu merupakan pin 

khusus. 

6. Port D merupakan pin input/output dua arah dan selain itu merupakan pin 

khusus. 

7. RESET merupakan pin yang digunakan untuk me-reset mikrokontroler. 

8. XTAL1 dan XTAL2, merupakan pin masukan external clock. 

9. AVCC merupakan pin masukan tegangan untuk ADC. 

10. AREF merupakan pin masukan tegangan referensi untuk ADC. 

 

Gambar 2.2 Konfigurasi ATmeag16 

(Sumber: Haspandi, 2015:20) 

2.3.2. Fitur ATMega16 
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Berikut ini adalah fitur-fitur yang dimiliki oleh ATMega16 (Arief, 2011:75): 

a. 130 macam intruksi, yang hampir semuanya dieksekusi dalam satu siklus 

clock. 

b. 32x8 bit register serba guna. 

c. Kecepatan mencapai 16 MIPS dengan clock 16MHz. 

d. 8Kb flash memori, yang memiliki fasilitas In-System Programming. 

e. 512 byte internal EEPROM. 

f. 512 byte SRAM. 

g. Programming lock, fasilitas untuk mengamankan kode program. 

h. 2 buah timer/counter 8 bit dan 1 buah timer/counter 16 bit. 

i. Channel output PWM. 

j. 8 channel ADC 10-bit. 

k. Serial USART. 

l. Master/slave SPI serial interface. 

m. Serial TWI atau 12C. 

n. On-chip analog comparator. 

2.3.3. Arsitektur ATMega16 

Mikrokontroler ATMega16 memiliki arsitektur Harvard, yaitu 

memisahkan memori untuk kode program dan memori untuk data sehingga dapat 

memaksimalkan untuk kerja dan paralelisme. Instruksi-instruksi dalam memori 

program dieksekusi dalam datu alut tunggal, dimana pada saat satu instruksi 

dikerjakan instruksi berikutnya sudah diambil dari memori program. Konsep 
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inilah yang memungkinkan instruksi-instruksi dapat dieksekusi dalam setiap satu 

siklus clock (Arief, 2011:75). 

32x8 bit register serba guna digunakan untuk mendukung operasi pada 

Aritmetic Logic Unit (ALU) yang dapat dilakukan dalam satu siklus. Enam dari 

register serba guna dapat digunakan sebagai tiga buah register pointer 16 bit pada 

mode pengalamatan tak langsung untuk mengambil data pada ruangan memori 

data. 

Hampir semua perintah AVR memiliki format 16 bit. Setiap alamat 

memori program terdiri dari instruksi 16 bit atau 32 bit. Selain register serba 

guna, terdapat register lain yang terpetakan dengan teknik memory mapped I/O 

selebar 64 byte. Beberapa register ini digunakan untuk fungsi khusus antara lain 

sebagai register kontrol Timer 1 Counter, interupsi, ADC, USART, SPI, 

EEPROM dan fungsi I/O lainnya.  

2.4. Relay 

 Relay adalah sebuah saklar yang dikendalikan oleh arus. Relay memiliki 

sebuah kumparan tegangan rendah pada sebuah init. Terdapat sebuah armature 

besi yang akan tertarik menuju inti apabila arus mengalir melewati kumparan. 

Armature ini terpasang pada sebuah tuas berpegas. Ketika armature tertarik 

menuju inti, kontak jalur bersama akan berubah posisinya dari kontak 

normal-tertutup ke kontak normal-terbuka (Turang, 2015:78). 

 Relay dibutuhkan dalam rangkaian elektronika sebagai eksekutor sekaligus 

interface antara beban dan sistem kendali elektronik yang berbeda sistem power 

supply-nya.  
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Gambar 2.3 Relay 

(sumber: Turang, 2015:78) 

2.5. Motor DC 

Sebuah motor listrik berfungsi mengubah energi listrik menjadi energi gerak. 

Prinsip motor listrik berdasarkan pada kaidah tangan kiri. Sepasang magnet 

permanen utara-selatan menghasilkan garis medan magnet, kawat penghantar 

diatas telapak tangan kiri ditembus garis medan magnet. Jika kawat dialirkan arus 

listrik DC sebesar I searah keempat jari tangan, maka kawat mendapatkan gaya 

sebesar F searah ibu jari (Ikawanty, 2013:100-102). 

 

Gambar 2.4 Prinsip kerja motor dc 

(Sumber: Ikawanty, 2013:100) 

Konstruksi utama motor DC terdiri dari dua bagian, yaitu stator bagian 

motor yang diam dan rotor bagian motor yang berputar. Belitan stator merupakan 

elektromagnet, dengan penguat magnet terpisah F1-F2. Belitan jangkar ditopang 

oleh poros dengan ujung-ujungnya terhubung ke komutator dan sikat arang 

A1-A2 seperti yang tampak pada gambar. Arus listrik DC pada penguat magnet 

mengalir dari F1 menuju F2 menghasilkan medan magnet yang memotong belitan 
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jangkar. Belitan jangkar diberikan listrik DC dari A2 menuju ke A1. Sesuai 

kaidah tangan kiri jangkar akan berputar berlawanan jarum jam. 

 

Gambar 2.5 Hubungan belitan penguat medan dan jangkar motor 

(Sumber: Ikawanty, 2013:100) 

Terjadinya gaya torsi pada jangkar disebabkan oleh hasil interaksi dua garis 

medan magnet. Kutub magnet menghasilkan garis medan magnet dari 

utara-selatan melewati jangkar. Belitan jangkar yang dialirkan arus listrik DC 

menghasilkan magnet dengan arah kiri ditunjukkan panah seperti ditunjukkan 

pada gambar 

 

Gambar 2.6 Proses pembangkitan torsi motor dc 

(Sumber: Ikawanty, 2013:100) 

Prinsip kerja motor DC secara singkat, yakni jika kawat penghantar dialiri 

arus listrik yang terletak di antara dua kutub magnet utara dan selatan, maka 

kawat tersebut terkena gaya Lorentz. Arus yang mengalir pada lilitan armature 

akan menghasilkan medan magnet yang berinteraksi dengan medan utama dan 

akan memperkuat medan disuatu sisi konduktor tetapi melemahkan di sisi yang 

lain. Interaksi ini menyebabkan adanya gaya dorong pada konduktor armature. 

Arah dari gerakan armature sesuai dengan kaidah tangan kiri. 
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2.6. Catu Daya 

Catu daya atau power supply merupakan bagian terpenting pada sebuah 

rangkaian elektronika karena catu daya merupakan sumber energi dari sebuah 

rangkaian (Alamsyah, 2015:579). 

Terdapat dua buah tegangan, yaitu direct current (dc) dan alternating current 

(ac). Sedangkan dalam kebiasaan sehari-hari banyak menggunakan arus ac, maka 

dari itu diperlukan power supply sendiri merupakan kumpulan dari beberapa 

perangkat elektronika diantaranya adalah trafo, penyearah, dilter dan regulator. 

Power supply memperoleh sumber tegangan dari PLN sebesar 220 volt ac yang 

dikemudian diturunkan menjadi 12 volt ac dengan menggunakan trafo. 

2.7. Bahasa Pemrograman 

Sejarah bahasa pemrograman tingkat tinggi dimulai dengan munculnya 

pseudocode pada tahun 1949 yang mulai menggantikan pemrograman 

menggunakan bahasa mesin yang dirasa terlalu rumit. Dengan ditemukannya 

sistem penulisan yang mendekati bahasa manusia tersebut, mulailah muncul 

bahasa-bahasa tingkat tinggi pertama seperti FORTRAN (1957), LISP (1960), 

ALGOL (1958), COBOL (1960), dan BASIC (1964). Bahasa-bahasa tersebut 

pada dasarnya diciptakan atas semangat yang sama, yaitu bahasa yang digunakan 

diharapkan tidak hanya bisa mendekati bahasa manusia, namun juga bisa 

dimengerti oleh komputer dengan terlebih dahulu melalui proses compiling 

(Muhammad: 2014) 

Orang pertama yang menemukan compiler (penerjemah bahasa 

pemrograman tingkat tinggi ke bahasa mesin) adalah Grace Murray Hopper 

[Wexelbat, 1981]. Beliau pula yang menemukan istilah debugging dalam 

mengatasi glitch pada bahasa pemrograman. 

Bahasa pemrograman yang telah ada saat itu terus berkembang dan 

bahasa-bahasa baru terus bermunculan. Perkembangan bahasa pemrograman 

yang pesat ini menarik perhatian lembaga ACM Special Interest Group on 
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Programming Languages (SIGPLAN) dalam mengadakan konferensi untuk 

mendokumentasikan sejarah bahasa pemrograman hingga titik waktu tersebut, 

yang dinamakan Conference on the History of Programming Languages (HOPL).  

2.7.1. Bahasa Pemrograman C 

Akar dari bahasa C adalah bahasa BCPL yang dikembangkan oleh Martin 

Richard pada tahun 1967. Bahasa ini kemudian dikembangkan oleh Ken 

Thompson menjadi bahasa B pada tahun 1970. Perkembangan selanjutnya 

menjadi bahasa C oleh Dennis Richie sekitar 1970-an di Bell Telephone 

laboratories (Wirdasari: 2010). 

Bahasa C pertama kali digunakan di Computer Digital Equipment 

Corporation PDP-11 yang menggunakan system operasi UNIX dan sampai 

sekarang bahasa ini telah dipergunakan secara praktis pada hampir semua sistem 

operasi. Selain itu, banyak bahasa pemrograman populer seperti PHP dan Java 

menggunakan sintaks dasar yang mirip bahasa C. 

Pada tahun 1983, American National Standards Institute (ANSI) 

membentuk suatu komite, X3J11, untuk mengembangkan suatu spesiikasi 

standard untuk C dan berhasil diselesaikan pada tahun 1989. ANSI C didukung 

oleh kebanyakan compiler. Banyak kode C yang ditulis sekarang didasarkan pada 

ANSI C. Semua program yang ditulis dengan standard C dijamin akan berfungsi 

dengan baik pada platform lain yang memiliki C. Tetapi banyak juga program C 

yang hanya dapat di kompilasi pada platform tertentu dengan compiler tertentu 

sehubungan dengan library non standard, misalnya untuk graphic. 

Pada tahun 1989, dikembangkan superset C (kompatibel dengan C, namun 

dilengkapi dengan kemampuan pemrograman berorientasi objek) oleh Bjarne 

Stroustrup yaitu bahasa C++ (C with Class) dan sekarang merupakan bahasa yang 

banyak dipergunakan pada sistem operasi Microsoft Windows, sedangkan C tetap 

merupakan bahasa yang populer di Unix. 
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Setelah proses standarisasi oleh ANSI, spesipikasi bahasa C masih relatif 

statis untuk beberapa saat, sedangkan C++ terus berevolusi. Revisi standard tahun 

1990, mengawali publikasi sebagai ISO 9899:1999 pada tahun 1999. Standard ini 

disebut sebagai C99 telah diadopsi sebagai ANSI standard pada tahun 2000. 

Kemampuan baru C99 meliputi: 

1. Fungsi inline function. 

2. Membebaskan pembatasan terhadap tempat diklarasi variabel (seperti pada 

C++). 

3. Menambah beberapa type data baru, termasuk long long int (untuk 

mengurangi kesulitan transisi 32-bit ke 64-bit), type data boolean, dan 

suatu yang baru untuk bilangan complex. 

4. Array variable-length. 

5. Dukungan resmi terhadap one-line comment yang dimulai dengan //, 

dipinjam dari C++. 

6. Bebereapa fungsi library baru, seperti snprint(). 

7. Beberapa header file baru, seperti stdint.h 

Dukungan terhadap C99 cukup beragam, dimana GCC dan beberapa 

compiler lainnya mendukung fasilitas C99, tetapi compiler yang dibuat oleh 

Microsoft dan Borland tidak. 

A. Kelebihan Bahasa C 

1. Bahasa C tersedia hampir di semua jenis komputer. 

2. Kode bahasa C bersifat portable untuk semua jenis komputer. Suatu program 

yang ditulis dengan versi bahasa C tertentu akan dapat dikompilasi dengan 

versi bahasa C yang lain hanya dengan sedikit modifikasi. 
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3. C adalah bahasa pemrograman yang fleksibel. Dengan bahasa C, kita dapat 

menulis dan mengembangkan berbagai jenis program mulai dari operating 

system, word processor, graphic processor, spreadsheets, ataupun kompiler 

untuk suatu bahasa pemrograman. 

4. Bahasa C hanya menyediakan sedikit kata-kata kunci, hanya terdapat 32 kata 

kunci. Yaitu: auto break case char const continue default do double else 

enum extern float for go to if int long register return short signed size of 

static struct switch typedef union unsigned void volatile while. 

5. Proses executable program bahasa C lebih cepat. 

6. Dukungan pustaka yang banyak. 

7. C adalah bahasa yang terstruktur. 

8. Bahasa C termasuk bahasa tingkat menengah. 

9. Dibangdingkan dengan assembly, kode bahasa C lebih mudah dibaca dan 

ditulis. 

B. Kekurangan Bahasa C 

1. Banyaknya operator serta fleksibilitas penulisan program kadang-kadang 

membingungkan pemakai. 

2. Para pemrogram C tingkat pemula umumnya belum pernah mengenal pointer 

dan tidak terbiasa menggunakannya. Kemampuan C justru terletak pada 

pointer. 

2.8. Code Vision AVR 

Code vision AVR merupakan compiler bagi bahasa pemrograman C. Sistem 

IDEAPG (Integrated Development Environment and Automatic Program 

Generator) yang didesain khusus untuk keluarga mikrokontroler AVR dapat 

mempermudah pemrograman C (Andriboko, 2015:59). 
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Sebagai compiler C, code vision AVR telah mengandung hampir semua 

elemen bahasa pemrograman ANSI C. Dengan disediakannya beberapa fitur 

tambahan yang merupakan kebutuhan dari arsitektur AVR dan sistem embedded. 

Sistem IDE (Integrated Development Environment) telah disediakan dalam chip 

AVR pada sistem programmer software yang memungkinkan mentransfer 

program secara otomatis kedalam chip mikrokontroler setelah proses kompilasi 

sukses. Sistem programmer software di desain untuk bekerja secara konjungsi 

dengan produk Atmel STK500/AVRISP/AVRProg (AVR910 application note), 

sistem Kanda, STK200+/300, Dntronics DT006, Vogel Elektronik VTEC-ISP 

futurlec JRAVR dan Micro Tronics ATCPU/Mega2000 development boards. 


