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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Sensor Warna 

2.1.1 Pengertian Webcam sebagai sensor warna 

 Webcam atau Web camera pada dasarnya adalah sebuah kamera digital 

beresolusi rendah yang fungsi umumnya adalah digunakan untuk mengambil 

gambar atau sebuah gambar bergerak (video) dengan bantuan sebuah personal 

komputer (PC) dan diaplikasikan untuk videocall chatting, surveillience camera, 

dan sebagai video conference oleh beberapa user. 

 

Gambar 2. 1 Webcam  

Sumber : (https://assets.logitech.com/assets/55372/webcam-c270-gallery.png) 

Karena Webcam adalah sebuah kamera digital, proses penangkapan gambar 

pada Webcam sama seperti proses penangkapan gambar kamera digital biasa, yaitu 

dilakukan oleh dua jenis sensor cahaya yang memiliki cara kerja yang berbeda: 

Charge Couple Device (CCD) dan Complementary Metal Oxide Semiconductor  

(CMOS) 

2.1.1.1 Charge Couple Device ( CCD ) 

CCD merupakan chip silikon yang terbentuk dari ribuan atau bahkan jutaan 

diode foto sensitif yang disebut photosites, photoelements, atau disebut juga piksel. 
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Tiap photosite menangkap satu titik objek kemudian dirangkai dengan hasil 

tangkapan photosite lain menjadi satu gambar. 

 

Gambar 2. 2 CCD Chip 

Sumber : 

(http://www.dyxum.com/columns/photoworld/Technical_knowledge/Physics_

of_noise/ccd_medi_01.jpg) 

Saat menekan tombol capture pada kamera digital, sel pengukur intensitas 

cahaya akan menerima dan merekam setiap cahaya yang masuk menurut 

intensitasnya. Dalam waktu yang sangat singkat, tiap titik photosite akan merekam 

cahaya yang diterima dan diakumulasikan dalam sinyal elektronis. Gambar yang 

sudah dikalkulasikan dalam gambar yang sudah direkam dalam bentuk sinyal 

elektronis akan dikalkulasi untuk kemudian disimpan dalam bentuk angka-angka 

digital. Angka tersebut akan digunakan untuk menyusun gambar ulang untuk 

ditampilkan kembali. 

Perekaman gambar yang dilakukan oleh CCD sebenarnya dalam format 

grayscale atau monokrom dengan 256 macam intensitas warna dari putih sampai 

hitam. Revolusi fotografi yang dilakukan oleh James Clark Maxwell pada tahun 

1860-an mampu membuat gambar berwarna dari film hitam putih dengan 

menggunakan filter merah, hijau dan biru yang dikenal dengan RGB ( Red Green 

Blue ). Pembentukan warna pada gambar fotografi sebenarnya hanya terdiri dari 

tiga warna yaitu merah, hijau dan biru atau disebut additive color system. Apabila 
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ketiga warna ini digabungkan dengan intensitas yang sama akan membentuk warna 

putih. Penggabungan dua warna dengan intensitas yang sama akan menghasilkan 

warna baru : Red- Green = Yellow, Green-Blue = Cyan, Blue-Red = Magenta. 

 

 Gambar 2. 3 Additive Color System 

Sumber : (http://idkf.bogor.net/yuesbi/e-DU.KU/edukasi.net/TIK/Cara. 

Kerja.Kamera.Digital/semua.htm) 

Pada proses penyaringan warna, setiap cahaya yang ditangkap oleh piksel 

photosite akan tersaring menurut warna yang digunakan untuk proses penyaringan 

sesuai dengan intensitasnya. 

 

Gambar 2. 4 Proses Filter Warna 

Sumber : (http://idkf.bogor.net/yuesbi/e-DU.KU/edukasi.net/TIK/Cara. 

Kerja.Kamera.Digital/semua.htm) 
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2.1.1.2 Complementary Metal Oxide Semiconductor ( CMOS ) 

CMOS merupakan teknologi pemudar gambar yang dikembangkan oleh 

Water Foundry Fab. CMOS adalah sirkuit kecil yang ditempelkan chip silikon. 

Hambatan teknologi CCD tentang ukuran yang terlalu besar bisa diatasi dengan 

teknologi CMOS. CMOS banyak digunakan untuk membuat mikroprosesor yang 

mampu memasukkan 10 juta chip keadaan inti prosesor. 

 

Gambar 2. 5 CMOS Image sensor Chip 

Sumber : 

(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/42/Matrixw.jpg) 

CCD dan CMOS mempunyai beberapa kelebihan antara lain: 

1. Sensor CMOS ditempelkan pada rangkaian stabilisator gambar dan rangkaian 

kompresi gambar . teknologi ini mampu menghasilkan kamera digital yang 

lebih kecil , lebih ringan dan murah dan juga dapat digabungkan dengan jam 

tangan, handphone atau lainnya. 

2. Sensor CMOS dapat mengubah mode pemindai gambar diam menjadi 

pemindai gambar gerak. 

3. CCD mempunyai kemampuan menyesuaikan intensitas cahaya yang sangat 

tinggi. 
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Sensor CMOS tidak digunakan pada kamera digital berjenis SLR ( Single 

Lens Reflex ), karena tidak memiliki sensitivitas tinggi terhadap pergantian cahaya 

sehingga pemotretan dalam ruangan perlu bantuan blits/lampu kilat. Untuk 

mengatasi pada setiap piksel ditambah satu lensa mikro untuk memperbesar cahaya 

yang bisa diterima oleh sensor CMOS, selain itu perlu satu unit pengolah sinyal 

digital atau digital signal processing ( DSP ). DSP berfungsi untuk mengurangi atau 

bahkan menghapus semua kesalahan pemindaian. Versi awal DSP maupun 

mengolah 600 juta instruksi setiap gambarnya. 

2.1.2 Citra 

Citra adalah suatu representasi (gambaran), kemiripan, atau inisiasi dari 

suatu objek. Citra sebagai keluaran suatu sistem perekaman data dapat bersifat optik 

berupa foto, bersifat analog berupa sinyal-sinyal video seperti gambar pada monitor 

televisi, atau bersifat digital yang dapat langsung disimpan pada suatu media 

penyimpan (Indra Agustian, 2012). 

Pengolahan citra digital menggunakan teknologi Computer Vision saat ini 

banyak digunakan sebagai obyek penelitian. Bagian dari pengolahan citra adalah 

dengan menggunakan pengolahan berdasarkan warna. Analisis warna dalam 

pengenalan citra digital ini ada beberapa model di antaranya, model RGB, CMY, 

HSI, HSV dan normalized RGB. 

2.1.3 Citra Digital 

Citra digital mengandung sejumlah elemen-elemen dasar yang sangat 

penting untuk diketahui dan dipelajari. Elemen-elemen dasar tersebut dapat 

dimanipulasi  dalam  pengolahan  citra  dan  dieksploitasi  lebih  lanjut  dalam 

computer vision dengan  software  yang telah disediakan sebelumnya. Elemen- 

elemen dasar yang paling penting dalam citra digital di antaranya akan dijelaskan 

sedikit seperti berikut ini : 

2.1.3.1 Kecerahan (Brightness) 

Kecerahan (Brightness) adalah kata lain untuk menjelaskan intensitas 

cahaya. Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, kecerahan pada 
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sebuah titik ( pixel ) di dalam citra bukanlah intensitas yang sebenarnya, tetapi yang 

sebenarnya adalah intensitas rata-rata dari suatu area yang melingkupinya. Sistem  

visual  dari  manusia  mampu  menyesuaikan  dirinya  dengan  tingkat kecerahan 

(brightness level) mulai dari yang paling rendah sampai ke level yang paling tinggi 

dengan jangkauan sebesar 1010. 

2.1.3.2 Kontras (Contrast) 

Kontras ( Contrast ) adalah yang menyatakan penyebaran atau tampilan 

terang ( lightness ) dan gelap  (darkness) di dalam sebuah gambar. Citra dengan 

kontras rendah dapat dicirikan oleh sebagian besar komposisi citranya adalah terang  

atau  sebagian  besar  gelap.  Pada  citra  dengan  kontras  yang  baik, komposisi 

gelap dan terang tersebar secara merata. 

2.1.3.3 Kontur (Contours) 

Kontur adalah keadaan yang ditimbulkan oleh perubahan intensitas pada 

pixel-pixel yang bertetangga atau bersebelahan. Keadaan ini terjadi karena adanya 

perubahan intensitas inilah mata kita mampu mendeteksi tepi-tepi (edge) objek di 

dalam citra. 

2.1.3.4 Warna (Color) 

Warna  (  Color  )  adalah  persepsi  yang  dirasakan  oleh  sistem  visual 

manusia terhadap panjang gelombang cahaya yang dipantulkan oleh sebuah objek. 

Setiap warna mempunyai panjang gelombang (λ) yang berbeda. Warna merah 

mempunyai panjang gelombang paling tinggi, sedangkan warna ungu ( violet ) 

mempunyai panjang gelombang paling rendah. Warna-warna yang diterima oleh 

mata ( sistem visual manusia ) merupakan hasil kombinasi cahaya dengan panjang 

gelombang berbeda. Penelitian memperlihatkan bahwa kombinasi warna yang 

memberikan rentang warna yang paling lebar adalah red ( R ), green ( G ), dan blue 

( B ). 
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RGB  adalah  suatu  model  warna  yang  terdiri dari  merah,  hijau,  dan  

biru, digabungkan dalam membentuk suatu susunan warna yang luas. Setiap warna 

dasar, misalnya merah, dapat diberi rentang-nilai. Untuk monitor komputer, nilai 

rentangnya paling kecil = 0 dan paling besar = 255. Pilihan skala 256 ini didasarkan 

pada cara mengungkap 8 digit bilangan biner yang digunakan oleh mesin komputer. 

Dengan cara ini, akan diperoleh warna campuran sebanyak 256 x 256 x 256 = 

16.777.216 jenis warna. Sebuah jenis warna, dapat  dibayangkan sebagai sebuah 

vektor di ruang  3 dimensi yang biasanya dipakai dalam matematika, koordinatnya 

dinyatakan dalam bentuk  tiga  bilangan,  yaitu  komponen-x,  komponen-y dan 

komponen-z.  Misalkan sebuah vektor dituliskan sebagai r = (x,y,z). Untuk warna, 

komponen-komponen tersebut digantikan oleh komponen Red, Green, Blue. Jadi, 

sebuah jenis warna dapat dituliskan sebagai berikut: warna = RGB(30, 75, 255). 

Putih = RGB (255,255,255), sedangkan untuk hitam= RGB(0,0,0). Bentuk 

Representasi warna dari sebuah citra digital dapat dilihat pada Gambar 2.6. 

 

 

Gambar 2. 6 Representasi warna RGB pada citra digital 
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Misal : terdapat Gambar berukuran 100 pixel x 100 pixel dengan color encoding 24 

bits dengan R = 8 bits, G = 8 bits, B = 8 bits, maka color encoding akan mampu 

mewakili 0 ... 16.777.215 (mewakili 16 juta warna), dan ruang disk yang 

dibutuhkan =100 x 100 x 3 byte (karena RGB) = 30.000 bytes = 30 KB atau 100 x 

100 x 24 bits =240.000 bits. 

Beberapa persepsi sistem visual manusia terhadap warna sangat relatif 

berbeda sebab dipengaruhi oleh banyak kriteria, salah satunya disebabkan oleh 

adaptasi yang menimbulkan distorsi. Misalnya adalah bercak abu-abu di sekitar 

warna hijau akan tampak keungu-unguan ( distorsi terhadap ruang ), atau jika mata 

melihat warna hijau lalu langsung dengan cepat melihat warna abu-abu, maka  mata  

menangkap  kesan  warna  abu-abu  tersebut  sebagai  warna  ungu  ( distorsi 

terhadap waktu ). 

2.1.3.5 Tekstur (Texture) 

Tekstur dapat dicirikan sebagai distribusi spasial dari derajat keabuan di 

dalam sekumpulan pixel-pixel yang bertetangga. Jadi, tekstur tidak dapat 

didefinisikan untuk sebuah pixel. Sistem visual manusia pada hakikatnya tidak 

menerima informasi citra secara independen pada setiap pixel, melainkan suatu citra 

dianggap   sebagai suatu kesatuan. Resolusi citra yang diamati ditentukan oleh skala 

pada mana tekstur tersebut dipersepsi. 

Sebagai contoh permasalahan untuk dipelajari sebelumnya agar lebih 

mudah dimengerti, jika kita mengamati citra pada lantai yang berubin dari yang 

jarak jauh, maka kita mengamati bahwa tekstur terbentuk oleh penempatan ubin- 

ubin  secara  keseluruhan,  bukan  dari  persepsi  pola  di  dalam  ubin  itu  sendiri. 

Tetapi, jika kita mengamati citra yang sama dari jarak yang dekat, maka hanya 

beberapa   ubin   yang   tampak   dalam   bidang   pengamatan,   sehingga   kita 

persepsi bahwa tekstur ubin yang terbentuk oleh penempatan pola-pola rinci yang 

menyusun pada tiap ubin. 
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2.1.4 Pengolahan Citra Digital 

Pengolahan citra digital (digital image processing) adalah sebuah disiplin 

ilmu   yang   mempelajari   tentang   teknik-teknik   mengolah   citra.   Citra   yang 

dimaksud  di sini  adalah  gambar  diam  (foto)  maupun  gambar  bergerak  (yang 

berasal dari webcam). Sedangkan digital di sini mempunyai maksud bahwa 

pengolahan citra atau gambar dilakukan secara digital menggunakan komputer. 

Secara matematis, citra merupakan fungsi kontinu (continue) dengan 

intensitas cahaya pada bidang dua dimensi. Agar dapat diolah dengan komputer 

digital, maka suatu citra harus dipresentasikan secara numerik dengan nilai-nilai 

diskrit. Representasi dari fungsi kontinyu menjadi nilai-nilai diskrit disebut 

digitalisasi citra (R.D.Kusumanto, Alan N.Tompunu, Wahyu Setyo, 2011). 

Sebuah citra digital dapat diwakili oleh sebuah matriks dua dimensi f(x,y) 

yang terdiri dari M kolom dan N baris, di mana perpotongan antara kolom dan baris 

disebut piksel (pixel= picture element) atau elemen terkecil dari sebuah citra 

 f (0,0) f (0,1) ... f (0,M-1)  

 f (1,0) f (1,1) ... f (1,M-1) 
f ( x, y) ... ... ... ...     ........ 2.1 

 ... ... ... ... 
f (N-1,0) f (N-1,1) ... f (N-1,M-1)  

 

Suatu citra ƒ(x,y) dalam fungsi matematis dapat dituliskan sebagai berikut: 

0 = x = M-1 

0 = y = N-1 

0 = ƒ(x,y) = G-1 

dengan:           M = jumlah piksel baris (row) pada array citra 

N = jumlah piksel kolom (column) pada array citra 

G  = nilai skala keabuan (graylevel) 
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Besarnya nilai M, N dan G pada umumnya merupakan perpangkatan dari 

dua. M = 2m ; N = 2n; G = 2k dengan nilai m, n dan k adalah bilangan bulat positif. 

Interval (0,G) disebut skala keabuan (grayscale). Besar G tergantung pada proses 

digitalisasinya. Biasanya keabuan 0 (nol) menyatakan intensitas hitam dan 1 (satu) 

menyatakan intensitas putih. Untuk citra 8 bit itu sendiri, nilai G sama dengan 28 = 

256 warna (derajat keabuan) pada gambar 2.7. 

 

Gambar 2. 7 Representasi Citra Digital dalam 2 Dimensi 

 

2.1.4.1 Permodelan Warna HSV ( Color Model ) 

Permodelan warna HSV mendefinisikan warna dalam terminologi Hue, 

Saturation dan Value. Hue menyatakan warna sebenarnya, seperti merah, violet, 

dan kuning. Hue digunakan untuk membedakan warna-warna dan menentukan 

kemerahan (redness), kehijauan (greeness), dan sebagainya, dari cahaya. Hue 

berasosiasi dengan panjang gelombang cahaya. Saturation menyatakan tingkat 

kemurnian suatu warna, yaitu mengindikasikan seberapa banyak warna putih 

diberikan pada warna. Value adalah atribut yang menyatakan banyaknya cahaya 

yang diterima oleh mata tanpa memedulikan warna (Fitria Purnamasari, 2009). 

Permodelan HSV adalah permodelan yang paling umum dari permodelan 

warna RGB. Biasanya digunakan oleh aplikasi visual pada komputer, 
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Gambar 2. 8 Model Warna HSV 

Karena model warna dari HSV ( Hue Saturation Value ) ini sendiri 

merupakan model warna yang diturunkan dari model warna RGB (Red Green Blue) 

maka untuk mendapatkan hasil warna HSV ( Hue Saturation Value ) ini , kita harus 

melakukan proses konversi warna dari RGB ( Red Green Blue ) ke HSV ( Hue 

Saturation Value ). HSV ( Hue Saturation Value ) merupakan salah satu cara untuk 

mendefinisikan warna yang didasarkan pada roda warna. 

Permodelan warna dari HSV ( Hue Saturation Value ) ini sendiri 

mempunyai beberapa komponen yang perlu untuk diketahui, di antaranya adalah 

sebagai berikut: 

 Hue : permodelan pencampuran warna dari merah, kuning, hijau biru. 

 Intensity, radiance : intensitas cahaya yang diterima suatu wilayah. 

 Luminance (Y) : Pencahayaan relatif atau tergantung dari arah pandang / 

arah datangnya cahaya. 

 Brightness : kecerahan. 

 Lightness : kecerahan relatif 

 Colorfullness : sensasi visual karena komponen warna yang terbatas. 

Kelebihan  dari  permodelan  warna  HSV  (  Hue  Saturation  Value  )  ini 

adalah sangat mirip dengan RGB ( Red Green Blue ) sehingga mirip dengan aslinya. 

Namun, punya komponen yang lebih kompleks dari RGB ( Red Green Blue ). 

Sehingga semakin menyerupai aslinya, seperti gambar 2.9. (Modul Pelatihan 

Multimedia, 2006, Fakultas MIPA, IPB) 
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Gambar 2. 9 Warna-warna pada Permodelan HSV 
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2.1.4.2 Pengolahan Warna 

Pada  pengolahan  warna  gambar  di sini,  ada  bermacam-macam  model 

warna.  Model  RGB  (Red  Green  Blue)  adalah  merupakan  model  yang  paling 

banyak digunakan, salah satunya adalah monitor. Pada model ini untuk 

merepresentasikan  gambar  menggunakan  3  buah  komponen  warna  tersebut. 

Selain dari model RGB ( Red Green Blue ) terdapat juga model lainnya yaitu HSV 

( Hue Saturation Value ) di mana model ini terdapat 3 komponen yaitu, Hue, 

Saturation, dan Value. Hue adalah suatu ukuran panjang gelombang yang terdapat 

pada  warna  dominan  yang  diterima  oleh  penglihatan.  Sedangkan  Saturation 

adalah ukuran dari banyaknya cahaya putih yang bercampur pada Hue. 

2.1.5 Aplikasi Webcam sebagai sensor warna 

 Webcam sebagai sensor warna tentunya diaplikasikan untuk mengambil 

gambar atau video, namun dalam proyek akhir ini Webcam digunakan memang 

untuk mengambil video tetapi pengambilan video bukan untuk disimpan dalam 

suatu memory melainkan untuk diproses ulang oleh sebuah mikroprosesor. Webcam 

yang berantar mukakan USB, dikoneksikan ke port USB sebuah mini komputer 

dalam hal ini adalah sebuah Raspberry Pi, dan mikroprosesor ini akan menerima 

webcam sebagai input device dan langsung siap digunakan untuk pemrosesan input 

data. 

2.1.6 Aplikasi Raspberry Pi sebagai controller untuk webcam 

 Untuk Webcam dapat digunakan dalam aplikasi ini, Raspberry Pi digunakan 

sebagai pengontrol Webcam untuk mendapat acuan posisi suatu objek dari apa yang 

dilihat oleh Webcam dan memprosesnya untuk input trigger mikrokontroler 

pengontrol driver motor. Dengan memanfaatkan fungsi kamera digitalnya Webcam 

untuk diambil data koordinat posisi ter tengah suatu daerah cakupan sekitar satu 

pixel yang ter tengah pada suatu warna dasar dari hasil konversi warna RGB ke 

HSV oleh mikroprosesor, data yang diterima dan diproses dapat dikirim ke 

mikrokontroler untuk sebagai input acuan posisi suatu objek. 
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Gambar 2. 10 Raspberry Pi 3 Model B Versi 1.2 

Sumber : (https://cdn-shop.adafruit.com/970x728/3055-08.jpg) 

2.2   Mikrokontroler  

2.2.1 Definisi Mikrokontroler 

Mikrokontroler adalah suatu kontroler digunakan untuk mengontrol suatu 

proses atau aspek-aspek dari lingkungan. Satu contoh aplikasi dari mikrokontroler 

adalah untuk memonitor rumah kita. Ketika suhu naik kontroler membuka jendela 

dan sebaliknya. Pada masanya, kontroler dibangun dari komponen-komponen 

logika secara keseluruhan,   sehingga   menjadikannya   besar   dan   berat.   Setelah   

itu   barulah dipergunakan mikroprosesor sehingga keseluruhan kontroler masuk ke 

dalam PCB yang cukup kecil. Hingga saat ini masih sering kita lihat kontroler yang 

dikendalikan oleh mikroprosesor biasa (Zilog Z80, Intel 8088, Motorola 6809, dsb). 

2.2.2 Arduino  

Arduino adalah pengendali mikro single-board yang bersifat open-source, 

yang dirancang untuk memudahkan penggunaan elektronik dalam berbagai bidang. 

Hardware (perangkat  keras)-nya memiliki  prosesor  Atmel  AVR  dan  software 

(perangkat lunak)-nya memiliki bahasa pemrograman sendiri. Open source IDE 

yang digunakan untuk membuat aplikasi mikrokontroler yang berbasis platform 
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Arduino. Mikrokontroler single-board yang bersifat open source hardware 

dikembangkan untuk arsitektur mikrokontroler AVR 8 bit dan ARM 32 bit. 

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa Arduino adalah kit atau 

board rangkaian elektronik open source yang di dalamnya terdapat komponen 

utama yaitu sebuah chip mikrokontroler dengan jenis AVR. Mikrokontroler itu 

sendiri adalah chip atau IC (integrated circuit) yang bisa diprogram menggunakan 

komputer. Tujuan menanamkan program pada mikrokontroler adalah agar 

rangkaian elektronik dapat membaca input, memproses input tersebut dan 

kemudian menghasilkan output seperti yang diinginkan. Jadi mikrokontroler 

bertugas sebagai otak yang mengendalikan input, proses, dan output sebuah 

rangkaian elektronik. 

Mikrokontroler   terdapat   pada   perangkat   elektronik   sekelilingnya,   

misalnya Handphone, MP3 Player, DVD, Televisi, AC, dan lain-lain. 

Mikrokontroler  juga dapat   mengendalikan   robot,   baik   robot   mainan   maupun   

industri.   Karena komponen utama Arduino adalah mikrokontroler, maka Arduino 

dapat diprogram menggunakan komputer sesuai kebutuhan. 

Arduino dikembangkan oleh sebuah tim yang beranggotakan orang-orang 

dari berbagai belahan dunia. Anggota inti dari tim ini adalah Massimo Banzi 

Milano, Italia, David Cuartielles Malmoe, Swedia, Tom Igoe, USA, Gianluca 

Martino Torino, Italia dan David A. Mellis, USA. 

Kelebihan Arduino, antara lain: 

•    Tidak perlu perangkat chip programmer karena di dalamnya sudah ada 

bootloader yang akan menangani upload program dari komputer. 

•  Sudah memiliki sarana komunikasi USB, sehingga pengguna laptop yang 

tidak memiliki port serial/RS323 bisa menggunakannya. 

•         Memiliki modul siap pakai (shield) yang bisa ditancapkan pada board 

Arduino. Contohnya shield GPS, Ethernet, dan lain-lain. 
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2.2.2.1  Soket USB 

Soket USB adalah soket kabel USB yang disambungkan ke komputer atau 

laptop, yang berfungsi untuk mengirimkan program ke Arduino dan juga sebagai 

port komunikasi serial. 

2.2.2.2 Input / Output Digital dan Input Analog 

Input/output digital atau digital pin adalah pin-pin untuk menghubungkan 

Arduino dengan komponen atau rangkaian digital, contohnya, jika ingin membuat 

LED berkedip, LED tersebut bisa dipasang pada salah satu pin input atau output 

digital dan ground komponen lain yang menghasilkan output digital atau menerima 

input digital bisa disambungkan ke pin ini. 

Input analog atau analog pin adalah pin-pin yang berfungsi untuk menerima 

sinyal dari komponen atau rangkaian analog, contohnya; potensiometer, sensor 

suhu, sensor cahaya, dan lain-lain. 

2.2.2.3 Catu daya 

Pin catu daya adalah pin yang memberikan tegangan untuk komponen atau 

rangkaian  yang  dihubungkan  dengan  Arduino.  Pada  bagian  catu  daya  ini  pin 

Vinput  dan  Reset.  Vinput  digunakan  untuk  memberikan  tegangan  langsung 

kepada Arduino tanpa melalui tegangan pada USB atau adaptor, sedangkan Reset 

adalah  pin  untuk  memberikan  sinyal  reset  melalui  tombol  atau  rangkaian 

eksternal. 

2.2.2.4 Baterai / Adaptor 

Soket baterai atau adaptor digunakan untuk menyuplai Arduino dengan 

tegangan dari  baterai/adaptor  9V  pada  saat  Arduino  sedang  tidak  disambungkan  

ke komputer. Jika Arduino sedang disambungkan ke komputer dengan USB, 

Arduino mendapatkan suplai tegangan dari USB, Jika tidak perlu memasang baterai 

/ adaptor pada saat memprogram Arduino. 
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Untuk memberikan gambaran mengenai apa saja yang terdapat di dalam 

sebuah mikrokontroler, gambar 2.11 memperlihatkan contoh diagram blok 

sederhana dari mikrokontroler Atmega 328 (dipakai pada Arduino Uno).  

 

Gambar 2. 11 Diagram Sederhana Mikrokontroler Atmega 328 

Sumber : (http://digilib.unila.ac.id/7324/16/BAB%20II.pdf) 

Blok-blok di atas dijelaskan sebagai berikut: 

• Universal Asynchronous Receiver/Transmitter (UART) adalah antar muka 

yang digunakan untuk komunikasi serial seperti pada RS-232, RS-422 dan RS-

485. 

• 2KB  RAM  pada  memory  kerja  bersifat  volatile  (hilang  saat  daya 

dimatikan), digunakan oleh variable-variabel di dalam program. 

• 32KB   RAM   flash   memory   bersifat   non-volatile,   digunakan   untuk 

menyimpan program yang dimuat dari komputer. Selain program, flash 

memory juga menyimpan bootloader. Bootloader adalah program inisiasi yang 

ukurannya kecil, dijalankan oleh CPU saat daya dihidupkan. Setelah 
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bootloader selesai dijalankan, berikutnya program di dalam RAM akan 

dieksekusi.  

• 1KB EEPROM bersifat non-volatile, digunakan untuk menyimpan data yang 

tidak boleh hilang saat daya dimatikan. Tidak digunakan pada board Arduino. 

• Central   Processing   Unit   (CPU),   bagian   dari   mikrokontroler   untuk 

menjalankan setiap instruksi dari program. 

• Port input/output, pin-pin untuk menerima data (input) digital atau analog, dan 

mengeluarkan data (output) digital atau analog. 

2.2.2.5  Bagian – Bagian Board Arduino 

Dengan mengambil contoh sebuah Board Arduino tipe USB, bagian-

bagiannya dapat dijelaskan sebagai berikut. 

 

Gambar 2. 12 Board Arduino 

Sumber : (http://digilib.unila.ac.id/7324/16/BAB%20II.pdf) 
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a)  14 pin input/output digital (0-13) 

Berfungsi sebagai input atau output, dapat diatur oleh program. Khusus untuk 6 

buah pin 3, 5, 6, 9, 10 dan 11, dapat juga berfungsi sebagai pin analog output di 

mana tegangan output-nya dapat diatur. Nilai sebuah pin output analog dapat 

diprogram antara 0 – 255, di mana hal itu mewakili nilai tegangan 0 – 5V. 

b)  USB Berfungsi untuk: 

•    Memuat program dari komputer ke dalam board arduino 

•    Komunikasi serial antara board dan komputer 

•    Memberi daya listrik kepada board arduino  

c)  Sambungan SV1 

Sambungan atau jumper untuk memilih sumber daya board, apakah dari sumber 

eksternal  atau  menggunakan  USB.  Sambungan  ini  tidak  diperlukan  lagi  pada 

board Arduino versi terakhir karena pemilihan sumber daya eksternal atau USB 

dilakukan secara otomatis. 

d)  Q1 = Kristal (quartz crystal oscillator) 

Jika mikrokontroler dianggap sebagai sebuah otak, maka kristal adalah jantung- nya 

karena komponen ini menghasilkan detak-detak yang dikirim kepada 

mikrokontroler agar melakukan sebuah operasi untuk setiap detak-nya. Kristal ini 

dipilih yang berdetak 16 juta kali per detik  (16MHz). 

e)  Tombol Reset S1 

Untuk me-reset board sehingga program akan mulai lagi dari awal. Perhatikan 

bahwa tombol reset ini bukan untuk menghapus program atau mengosongkan 

mikrokontroler. 
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f)  In Circuit Serial Programming (ICSP) 

Port ICSP memungkinkan pengguna untuk memprogram mikrokontroler secara 

langsung,   tanpa   melalui   bootloader.   Umumnya   pengguna   Arduino   tidak 

melakukan ini sehingga ICSP tidak terlalu dipakai walaupun disediakan. 

g)  IC 1 = Mikrokontroler Atmega 

Komponen utama dari board Arduino, di dalamnya terdapat CPU, ROM dan RAM. 

h)  X1 = Sumber Daya Eksternal 

Jika  hendak  disuplai  dengan  sumber  daya  eksternal,  board  Arduino  dapat 

diberikan tegangan dc antara 9-12V. 

i)   6 Pin Input analog (0-5) 

Pin ini sangat berguna untuk membaca tegangan  yang dihasilkan oleh sensor 

analog, seperti sensor suhu. Program dapat membaca nilai sebuah pin input antara 

0 – 1023, di mana hal itu mewakili nilai tegangan 0 – 5V. 

2.2.3 Aplikasi Arduino sebagai kontroler motor 

Arduino berperan untuk menerima data koordinat yang dikirim oleh 

Raspberry Pi melalui sambungan kabel USB dengan komunikasi serial secara 

langsung. Dari data yang diterima ini digunakan Arduino untuk menentukan operasi 

pergerakan dari robot mobil. 

2.3 Motor DC 

2.3.1 Definisi Motor DC 

Motor DC merupakan jenis motor yang menggunakan tegangan searah 

sebagai sumber tenaganya. Dengan memberikan beda tegangan pada kedua 

terminal tersebut, motor akan berputar pada satu arah, dan bila polaritas dari 

tegangan tersebut dibalik maka arah putaran motor akan terbalik pula seperti pada 

gambar 2.13. Polaritas dari tegangan yang diberikan pada dua terminal menentukan 

arah putaran motor sedangkan besar dari beda tegangan pada kedua terminal 

menentukan kecepatan motor. 
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Gambar 2. 13 Konstruksi motor DC  

Sumber : (http://blogs.itb.ac.id/el2244k0112211023wilsonsantana/) 

Konstruksi motor DC pada gambar 2.13 memiliki 2 bagian dasar, yaitu : 

1.  Bagian yang tetap/stasioner yang disebut stator. Stator ini menghasilkan medan 

magnet, baik yang dibangkitkan dari sebuah koil (elektro magnet) ataupun magnet 

permanen. 

2.  Bagian yang berputar disebut rotor. Rotor ini berupa sebuah koil di mana arus 

listrik mengalir. 

Gaya  elektromagnet  pada  motor  DC  timbul  saat  ada  arus  yang  mengalir  

pada penghantar yang berada dalam medan magnet. Medan magnet itu sendiri 

ditimbulkan oleh magnet permanen. Garis-garis gaya magnet mengalir di antara 

dua kutub magnet dari kutub utara ke kutub selatan. Menurut hukum gaya Lorentz, 

arus yang mengalir pada penghantar yang terletak dalam medan magnet akan 

menimbulkan gaya. Gaya F, timbul tergantung pada arah arus I, dan arah medan 

2.3.2 Motor DC Driver L298N 

IC H-Bridge driver motor DC L298 memiliki dua buah rangkaian H-Bridge 

di dalamnya, sehingga dapat digunakan untuk men-drive dua buah motor DC. H-

Bridge driver motor DC L298 masing-masing dapat mengantarkan arus hingga 2A. 

Namun, dalam penggunaannya, H-Bridge driver motor DC L298 dapat digunakan 

secara paralel, sehingga kemampuan menghantarkan dari H-Bridge driver motor 
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DC L298 arusnya menjadi 4A. Konsekuensi dari pemasangan H-Bridge driver 

motor DC L298 dengan mode paralel maka, diperlukan 2 buah H-Bridge driver 

motor DC L298 untuk mengendalikan 2  motor DC menggunakan H-Bridge driver 

motor DC L298 pada mode paralel. 

Prinsip kerja IC L298, IC ini memiliki empat channel masukan yang 

didesain untuk dapat menerima masukan level logika TTL. Masing-masing channel 

masukan ini memiliki channel keluaran yang bersesuaian. Gambar 2.14 

memperlihatkan penampang IC L298. Dengan memberi tegangan 5 volt pada pin 

enable A dan enable B, masing-masing channel output akan menghasilkan logika 

high (1) atau low (0) sesuai dengan input pada channel masukan. Untuk lebih 

jelasnya prinsip kerja IC L298 dapat dilihat pada tabel 2.1. 

 

Gambar 2. 14 Penampang IC L298 

Sumber : 

(http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/42918/4/Chapter%20II.pdf) 
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Tabel 2. 1 Logika Prinsip Kerja  IC L298 

 

2.3.3 Smart RC Motor DC 6V 

 Motor DC ini memiliki prinsip kerja yang sama seperti motor DC pada 

umumnya, yang membedakan adalah sumbu putarnya langsung terhubung dengan 

sebuah gearbox khusus yang dapat memutar roda  posisi pemasangannya bukan 

langsung disumbu motor DC tapi di samping motor DC tersebut. Motor DC ini 

dapat digerakkan dengan tegangan minimum sekitar 3V hingga maksimal 6V. 

Motor DC ini didesain khusus untuk prototyping Robot Mobile dan biasanya dijual 

berpasangan dengan Sasisnya. 

 

Gambar 2. 15 Smart RC Motor DC dengan Gearbox 

Sumber : (https://http2.mlstatic.com/2-pcs-x-motor-dc-3-6v-caixa-de-reduco-

roda-arduino-D_NQ_NP_14286-MLB2970998146_072012-O.jpg) 

  

Enable A,B Input  1,3 Output 1,3 Input  2,4 Output 2,4 

1 
0 0 0 0 

1 1 1 1 

0 
0 X 0 X 

1 X 1 X 
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2.4    Sensor Ultrasonik 

2.4.1 HC-SR04 Ultrasonic Range Finder 

HC-SR04 merupakan sensor ultrasonik yang dapat digunakan untuk 

mengukur jarak antara penghalang dan sensor. Konfigurasi pin dan tampilan sensor 

HC-SR04 diperlihatkan pada Gambar 2.16. 

 

Gambar 2. 16 Konfigurasi  pin  dan  tampilan  sensor  ultrasonik  HC-SR04   

Sumber : (http://www.accudiy.com/download/HC-SR04_Manual.pdf) 

HC-SR04 memiliki 2 komponen utama sebagai penyusunnya yaitu   

ultrasonic transmitter dan ultrasonic receiver. Fungsi dari ultrasonic transmitter 

adalah memancarkan gelombang ultrasonik dengan frekuensi 40 KHz kemudian 

ultrasonic receiver menangkap hasil pantulan gelombang ultrasonik yang mengenai 

suatu objek. Waktu tempuh gelombang ultrasonik dari pemancar hingga sampai ke 

penerima sebanding  dengan  2  kali   jarak  antara   sensor  dan  bidang  pantul  

seperti  yang diperlihatkan pada Gambar 2.17 

 

Gambar 2. 17 Prinsip kerja HC-SR04 

Sumber : (https://wisuda.unud.ac.id/pdf/1108205006-3-4%20BAB%20II.pdf) 
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Prinsip pengukuran jarak menggunakan sensor ultrasonik HC-SR04 adalah, 

ketika pulsa trigger diberikan pada sensor, transmitter akan mulai memancarkan 

gelombang ultrasonik, pada saat yang sama sensor akan menghasilkan output TTL 

transisi naik menandakan sensor mulai menghitung waktu pengukuran, setelah 

receiver menerima pantulan yang dihasilkan oleh suatu objek maka pengukuran 

waktu akan dihentikan dengan menghasilkan output TTL transisi turun. Jika waktu 

pengukuran adalah t dan kecepatan suara adalah 340 m/s, maka jarak antara sensor 

dengan objek dapat dihitung dengan menggunakan Persamaan 2.2. 

 

340 /
2

 

Di mana : 

s = Jarak antara sensor dengan objek (m) 

t = Waktu tempuh gelombang ultrasonik dari transmitter ke receiver (s) 

Pemilihan HC-SR04 sebagai sensor jarak memiliki fitur sebagai berikut; 

kinerja yang stabil, pengukuran jarak yang akurat dengan ketelitian 0,3 cm, 

pengukuran maksimum dapat mencapai 4 meter dengan jarak minimum 2 cm, 

ukuran yang ringkas dan dapat beroperasi pada level tegangan TTL 

Prinsip pengoperasian sensor ultrasonik HC-SR04 adalah sebagai berikut ; 

awali dengan memberikan pulsa Low (0) ketika modul mulai dioperasikan, 

kemudian berikan pulsa High (1) pada trigger selama 10 μs sehingga modul mulai 

memancarkan 8 gelombang kotak dengan frekuensi 40 KHz, tunggu hingga transisi 

naik terjadi pada output dan mulai perhitungan waktu hingga transisi turun terjadi, 

setelah itu gunakan Persamaan 2.1 untuk mengukur jarak antara  sensor dengan 

objek. Timing diagram pengoperasian sensor ultrasonik HC-SR04 diperlihatkan 

pada Gambar 2.18 

 

 

(2.2) 
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Gambar 2. 18 Timing  diagram  pengoperasian  sensor  ultrasonik  HC-SR04 

Sumber : (http://www.accudiy.com/download/HC-SR04_Manual.pdf) 

 


