
BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka yang diambil dari beberapa penelitian sebelumnya yang 

digunakan sebagai rujukan atau bahan pendukung penelitian yang sedang 

dilakukan, berikut ini merupakan tinjauan pustaka yang telah dilakukan oleh 

penelitian yang pernah dilakukan: 

2.1.1 Tinjauan Terhadap Literatur 01 

Susanto (2013) menyatakan pendapat pada jurnalnya yang berjudul 

“Automatic transfer Switch”, penelitian ini diusulkan karna diharapkan dapat 

mengatasi permasalahan ketika terjadinya pemadan listrik dari PLN, Automatic 

Transfer switch (ATS) sendiri merupakan sebuah nama panggilan dari alat yang 

dapat memindahkan sumber tegangan utama ke sumber tegangan cadangan. Alat 

dalam penelitian ini berguna untuk menghidupkan dan menghubungkan power 

inverter ke beban secara otomatis ketika PLN padam dan pada saat PLN hidup 

kembali alat ini akan memindahkan sumber daya beban dari power inverter ke 

PLN.  

Dasar dari awal pembuatan ATS adalah memainkan logika dan merangkai 

komponen-komponen elektronika agar dapat berfungsi sesuai keinginan, adapun 

dalam pembuatan alat ini menggunakan bahan-bahan seperti relay, timer, 

kontaktor, dan miniature circuit breaker (MCB). Untuk menggerakan alat ini 

dibutuhkan sumber tegangan 24VDC untuk menjaga timer tetap hidup, sumber 

tersebut diperoleh dari aki 12VDC yang dirangkai seri.  



2.1.2 Tinjauan Terhadap Literatur 02 

Oleh Risanti dkk (2015) dengan judul “Rancang Bangun Sistem 

Pengendalian Listrik Ruangan Dengan Menggunakan Atmega 328 Dan SMS 

Gateway” menjelaskan bahwa sebagian besar alat yang tercipta untuk perumahan 

dan perkantoran pasti menggunakan tenaga listrik, pasti sangat merugikan jika 

kebutuhan tenaga listrik yang meningkat dan pasokan listrik terbatas. Dengan 

adanya sistem pengontrolan jarak jauh diharapkan dapat meningkatkan efisiensi 

dalam penggunaan energi listrik serta meningkatkan kerja manusia sehingga dapat 

menghemat waktu. Sistem yang akan dibangun merupakan sistem pengendalian 

pada perlatan listik berdasarkan dari beberapa teori yang didapat, pada dasarnya 

sistem pengendalian terdiri dari tiga elemen pokok, yaitu input, process dan 

output.Dengan menggunakan instruksi yang kita buat dalam program yang 

diupload dalam mikroprosesor Arduino Uno, maka data akan diterima lalu 

diproses oleh mikroprosesor Arduino Uno dan setelah disetting untuk pengaturan 

waktu, maka Short Message Service (SMS) akan berfungsi sebagai pengaturan 

penggunaan waktu ataupun sebagai informasi untuk mengetahui apakah listrik 

yang ada di ruangan tersebut berfungsi dengan baik. 

2.1.3 Tinjauan Terhadap Literatur 03 

Oleh Jayadi dkk (2015) dengan judul “Perancangan Automatic Transfer 

Switch Berbasis PLC” yang menjelaskan tentang alat pemindah tegangan 

otomatis yang dapat mengatur pergantian suplai catu daya listrik PLN ke Genset. 

Fungsi ATS sendiri merupakan sebagai pengganti saklar pemindah tegangan, 

penelitian ini juga merupakan pembaharuan dari metode-metode sebelumnya yang 

masih menggunakan handle sebagai saklar pemindah. Pengujian yang dilakukan 



adalah untuk mengetahui jumlah waktu yang digunakan untuk menghidupkan 

Genset ketika PLN padam yang diharapkan dapat mempersingkat waktu dalam 

start engine nya. Sistem kontrol automatic transfer switch ini menggunakan  PLC 

yang dapat dioperasikan secara mode auto dan mode manual, pada saat mode auto 

akan beroperasi secara bergantian, pada togle pembangkit PLN dan 

uninterruptible power supply (UPS) pada posisi ON, setelah itu pembangkit PLN 

OFF maka UPS akan mensuplai listrik dan sekaligus menghidupkan genset 

sebelum genset menggantikan supali listrik secara keseluruhan. padamode manual 

sistem automatic transfer switch dioperasikan sesuai dengan sistem pembangkit 

yang dipilih. 

2.1.4 Tinjauan Terhadap Literatur 04 

Oleh Nasution dkk (2017) dengan judul “Electrical Appliences Control 

Prototype by Using GSM Module and Arduino” menjelaskan perancangan alat 

kontrol perangkat listrik via SMS menggunakan GSM, alat ini dibuat karena 

tidakbergantung pada platform perangkat seluler. Penggunaan GSM SIM 900 

danArduino dipilih karna dapat mengendalikan modul relay yang digunakan, 

supaya modul relay dapat bekerja sesuai dengan perintah yang dikirim dari input 

string danpesanumpan balik dari perintah yang diberikan 

sebelumnya.Pemrograman mikrokontroler digunakan untuk menuliskode 

pemrograman untuk menerjemahkan string input yang diperoleh dariModul GPRS 

/ GSM SIM900 untuk menghidupkan atau mematikanmenyampaikan. Selain itu 

juga, perangkat digunakan untuk menulis kode untuk mengirim perintah ke 

SIM900 GPRS / modul GSM yang akan mengirimSMS ke perangkat seluler 

sebagai respons terhadap perintah yang dikirim.String input yang telah ditentukan 



sebelumnya yang digunakan untuk mengontrolrelay serta umpan balik dari 

menginformasikan pesan Arduinobahwa kontrol telah dilakukan. 

Penelitian ini dilakukan untuk mempermudah manusia mengontrol berbagai 

alat menggunakan Arduino untuk mempersingkat waktu. Dengan menggunakan 

modul relay yang dikendalikan oleh SMS, dapat disimpulakan Prototype ini juga 

bisa memberikan umpan balik pesan dari perintah yang diberikan sebelumnya dan  

dapat diterapkan untuk mengendalikan peralatan listrik yang sebenarnya. 

2.1.5 Tinjauan Terhadap Literatur 05 

Arfindo (2018) menerapkan perancangan dalam penelitiannya yang berjudul 

“Perancangan Start Engine Pada Motor Dengan Menggunakan Bluetooth Berbasis 

Android”. Seiring berjalannya waktu, dalam membantu memecahkan 

permasalahan untuk meringankan pekerjaan manusia yaitu dengan menggunakan 

sistem kendali. Sistem kendali ini berfungsi untuk meringankan dan 

menyelesaikan pekerjaan manusia secara cepat dan mudah serta menjadi solusi 

untuk membantu permasalahan manusia. Perancangan alat ini menggunakan 

metode bluetooth dan memanfaatkan teknologi smartphone android, teknologi ini 

menuai hasil yang sesuai dengan rancangan yaitu dapat digunakan secara optimal 

sebagai sistem kendali dan juga dapat digunakan sebagai kontrol start engine pada 

sepeda motor. 

Tinjauan literatur diatas merupakan beberapa metode yang akan menjadi 

bahan refrensi membuat alat oleh penulis, agar lebih jelas dibuatkan lah tabel 

lieratur sebagai berikut: 

 

 



Tabel 2. 1Tinjauan Literatur 

No Literatur Penulis Tahun Judul 

Literatur 01 Susanto 2013 Automatic transfer Switch  

(Suatu Tinjauan) 

Literatur 02 Risanty dkk 2015 Rancang Bangun Sistem 

Pengendalian Listrik Ruangan 

Dengan Menggunakan Atmega 328 

Dan SMS Gateway 

Literatur 03 Jayadi dkk  2015 Perancangan Automatic Transfer 

Switch Berbasis PLC 

Literatur 04 Nasution dkk 2017 Electrical Appliences Control 

Prototype by Using GSM Module 

and Arduino 

Literatur 05 Arfindo 2018 Perancangan Start Engine Pada 

Motor Dengan Menggunakan 

Bluetooth Berbasis Android 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 SMS Gateway 

SMS Gateway adalah sebuah alat yang menggunakan bantuan komputer dan 

memanfaatkan teknologi seluler yang diintegrasikan untuk mendistribusikan 

pesan-pesan yang di generate lewat sistem informasi melalui media SMS yang 

ditangani oleh jaringan seluler. SMS Gateway dapat dimanfaatkan sebagai sistem 



untuk memonitoring dari jarak jauh, dikarnakan dapat diakses menggunakan 

jaringan seluler,(Ibrahim, 2011). 

2.2.2 Mikrokontroler 

Mikrokontroler adalah sebuah sistem komputer yang seluruh atau sebagian 

besar elemennya dikemas dalam satu chip IC, sehingga sering disebut single chip 

microcomputer. Mikrokontroler merupakan sistem komputer yang mempunyai 

satu atau beberapa tugas yang sangat spesifik, (Chamim, 2010). 

Elemen mikrokontroler tersebut diantaranya adalah: 

a. Catu Daya, Arduino Uno dapat disupply langsung ke USB atau power 

supply tambahan yang pilihan power secara otomatis berfungsi tanpa saklar. 

Kabel eksternal (non-USB) seperti menggunakan adaptor AC ke DC atau 

baterai dengan konektor plug ukuran 2,1mm polaritas positif di tengah ke 

jack power di board. Jika menggunak baterai dapat disematkan pada pin 

GND dan Vin di bagian power konektor. Papan Arduino ini dapat disupplai 

tegangan kerja antara 6 sampai 20 volt, jika catu daya di bawah tengan 

standart 5V board akan tidak stabil, jika dipaksakan ke tegangan regulator 

12V mungkin board arduino cepat panas (overheat) dan merusak board. 

Sangat direkomendasikan tegangannya 7- 9volt. Gambar 2.1 dibawah ini 

merupakan susunan power pada perangkat arduino. 

 

Gambar 2. 1Power Arduino Uno 

Ketergan Gambar :   



1. VIN adalah Input voltase board saat menggunakan sumber catu daya 

luar (adaptor USB 5 Volt atau adaptor yang lainnya 7-12 volt).  

2. 3V3 adalah Pin tegangan 3.3 volt catu daya umum langsung ke board. 

Maksimal arus yang diperbolehkan adalah 50 mA. 

3. GND adalah singkatan dari Pin Ground. 

4. IOREF merupakan Pin penyedia referensi tengangan agar 

mikrokontrol beroperasi dengan baik. Memilih sumber daya yang 

tepat atau mengaktifkan penerjemah tegangan pada output untuk 

bekerja dengan 5V atau 3.3V. 

b.  Memori, ATmega328 memiliki memory 32 KB (dengan 0.5 KB digunakan 

sebagai bootloader). Memori 2 KB SRAM dan 1 KB EEPROM (yang dapat 

baca tulis dengan library EEPROM). 

c.  Input dan output, Masing-masing dari 14 pin UNO dapat digunakan sebagai 

input atau output, menggunakan perintah fungsi pinMode(), digitalWrite(), 

dan digitalRead() yang menggunakan tegangan operasi 5 volt. Tiap pin 

dapat menerima arus maksimal hingga 40mA dan resistor internal pull-up 

antara 20-50kohm. 

Mikrokontroler sendiri merupakan beberapa chip yang digabungkan 

menjadi satu perangkat, sehingga menjadikan perangkat ini sangat sederhana 

untuk mengerjakan sesuatu yang bersifat khusus, sehingga aplikasi yang diisikan 

ke dalam komputer ini adalah aplikasi yang bersifat dedicated. Jika dilihat dari 

harga, mikrokontroler ini harga umumnya lebih murah dibandingkan dengan 

komputer lainnya, karena perangkatnya relatif sederhana. 



2.2.2.1 Arduino Uno 

Arduino Uno adalah papan mikrokontroler berbasis ATmega328 yang 

memiliki 14 pin digital input/output (6 pin digunakan sebagai output PWM), 6 

input analog, clock speed 16 Mhz, koneksi USB, jack listrik, header ICSP, dan 

tombol reset. Arduino Uno   memiliki kelebihan dibanding board mikrokontroler 

yang lain, selain bersifat open source, arduino juga mempunyai bahasa 

pemrogramanya sendiri yang berupa bahasa C, (Syahwil, 2013). 

Keuntungan memilih Arduino sebagai platform elektronik dalam pembuatan 

proyek dikarnakan sebagai berikut : 

1. Murah, board Arduino relatif murh dibanding platform mikrokontroler 

lain. 

2. Cross-platform, software Arduino IDE dapat dijalankan pada sistem oprasi 

Windows, Machintosh, dan linux. 

3. Simple, software Arduino mudah digunakan. 

4. Software Arduino diterbitkan sebagai tools open source. 

5. Arduino board diterbitkan dibawah lisensi creative commons. 

Arduino menyediakan 20 pin I/O, yang terdiri dari 6 pin input analog dan 14 

pin digital input/output. Untuk 6 pin analog sendiri bisa juga difungsikan sebagai 

output digital jika diperlukan output digital tambahan selain 14 pin yang sudah 

tersedia. Untuk mengubah pin analog menjadi digital cukup mengubah 

konfigurasi pin pada program. Dalam board bisa dilihat pin digital diberi 

keterangan 0-13, jadi untuk menggunakan pin analog menjadi output digital, pin 

analog yang pada keterangan board 0-5 diubah menjadi pin 14-19, dengan kata 



lain pin analog 0-5 berfungsi juga sebagi pin output digital 14-16.(Fajar 

Wicaksono & Hidayat, 2017) 

Rangakaian perangkat Arduino Uno dapat dilihat pada gambar 2.2 dibawah 

ini. 

 

Gambar 2. 2 Perangkat Arduino Uno 

Ketergan Gambar :  

1. Power USB berfungsi sebagai catu daya ke Papan Arduino menggunakan 

kabel USB dari komputer.  

2. Power (Barrel Jack) adalah Papan Arduino dapat juga diberi catudaya 

secara langsung dari sumber daya AC dengan menghubungkannya ke Barrel 

Jack.  

3. Voltage Regulator berfungsi dari voltage regulator adalah untuk 

mengendalikan tegangan yang diberikan ke papan arduino dan menstabilkan 

tegangan DC yang digunakan oleh prosesor dan elemen-elemen lain. 



4. Crystal oscillator membantu Arduino dalam hal yang berhubungan dengan 

waktu. 

5. Arduino Reset (17) adalah berfungsi sebagai reset data atau program yang 

telah dibuat sehingga program yang sebelumnya dibuat hilang dan tidak 

dapat digunakan kembali. 

6. 3.3V adalah Supply 3.3 output volt. 

7. 5V adalah Supply 5 output volt yang sebagaian besar komponen yang 

digunakan papan Arduino bekerja dengan baik pada tegangan 3.3 volt dan 5 

volt. 

8. GND (Ground) adalah penghubung antara ground dengan rangkaian 

arduino. 

9. Vin berfungsi sebagai penyuplai daya ke papan Arduino dari sumber daya 

eksternal, seperti sumber daya AC. 

10. Analog pin berfungsi sebagai peembaca sinyal dari sensor analog seperti 

sensor kelembaban atau temperatur dan mengubahnya menjadi nilai digital 

yang dapat dibaca oleh mikroprosesor. 

11. Main mikrokontroleradalah otak dari sebuah perangkat Arduino. 

12. ICSP Pinadalah adalah AVR, suatu programming header kecil untuk 

Arduino yang berisi MOSI, MISO, SCK, RESET, VCC, dan GND. Hal ini 

sering dirujuk sebagai SPI (Serial Peripheral Interface), yang dapat 

dipertimbangkan sebagai “expansion” dari output. Kemudian memasang 

perangkat output ke master bus SPI. 



13. Power indicator LED ini harus menyala jika menghubungkan Arduino ke 

sumber daya. Jika LED tidak menyala, maka terdapat sesuatu yang salah 

dengan sambungannya. 

14. Pada papan Arduino, kita akan menemukan label: TX (transmit) dan RX 

(receive). TX dan RX muncul di dua tempat pada papan Arduino Uno, yang 

pertama pada pin digital 0 dan 1 untuk menunjukkan pin yang bertanggung 

jawab untuk komunikasi serial. Kedua, TX dan RX led, TX led akan 

berkedip dengan kecepatan yang berbeda saat mengirim data serial. 

Kecepatan kedip tergantung pada baud rate yang digunakan oleh papan 

arduino. RX berkedip selama menerima proses 

15. Digital Input Output, Papan Arduino Uno memiliki 14 pin I/O digital (15), 6 

pin output menyediakan PWM (Pulse Width Modulation). Pin-pin ini dapat 

dikonfigurasikan sebagai pin digital input untuk membaca nilai logika (0 

atau 1) atau sebagai pin digital output untuk mengendalikan modul-modul 

seperti LED, relay, dan lain-lain. Pin yang berlabel “~” dapat digunakan 

untuk membangkitkan PWM.  

16. Analog Reference, AREF merupakan singkatan dari Analog Reference. 

AREF digunakan untuk mengatur tegangan referensi eksternal (antar 0 dan 

5 Volts) sebagai batas atas untuk pin input analog input. 

17. Tombol reset, sama fungsinya dengan poin nomor 5, yaitu untuk mereset 

data maupun program yang telah dibuat. 

Adapun spesifikasi Arduino Uno dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut: 

 

 



Tabel 2. 2 Spesifikasi Arduino Uno 

Mikrokontroler  ATMega 328p 

Operasi Tegangan 5  Volt 

Input Tegangan 7-12 Volt 

Pin I/O Digital 14 pin 

Pin Analog 6 pin 

Arus DC tiap Pin I/O 50mA 

Arus DC ketika 3.3V 50mA 

Memori Flash 32 kb 

SRAM 2 kb 

EEPROM 1 kb 

Kecepatan  Clock 16 MHz 

2.2.3 Relay 

Relay adalahsaklar elektromagnet untuk memindahkan saklar dari posisi 

OFF ke posisi ON. Untuk mengaktifkan relay dibutuhkan daya yang relatif kecil, 

namun relay dapat mengendalikan sesuatu yang membutuhkan daya lebih besar 

(Fajar Wicaksono & Hidayat, 2017). 

Relay merupakan saklar (switch) yang dioperasikan menggunakan arus 

listrik. Relay memiliki tiga(3) bagian, yaitu: 

1. Common, merupakan bagian yang terhubung pada NC (Normally Close) 

atau keadaan normal. 



2. Coil, adalah sebuah kumparan utama yang berguna sebagai pembuat 

medan magnet. 

3. Contact atau kontak yang terdiri dari NC (Normally Close) dan NO 

(Normally Open). 

Relay juga memiliki prinsip dalam pengoprasiannya, prinsip kerja relay 

dapat dilihat pada gambar 2.3 berikut. 

 

Gambar 2. 3 Prinsip kerja Relay 

 Prinsip dari relay yaitu Saat Coil mendapatkan sumber listrik, 

Elektromagnet akan menghasilkan magnet dan menarik Armeture sampai 

menempel. Saat Armeture menempel, maka Armeture juga akan pindah dari 

kontak NC (Normally Close) akan pindah ke kontak NO (Normally Open). Relay 

juga berfungsi sebagai pengganti alat untuk menahan arus listrik PLN ketika 

genset dalam keadaan aktif secara otomatis. Contohnya adalah relay omron cara 

kerjanya dapat dilihat pada gambar 2.4. 



 

Gambar 2. 4 Cara Kerja Relay 

Keterangan gambar 

1. Terminal 13 dan 14 adalah trigger untuk menyalakan coil.  

2. Terminal 1 dan 4 adalah common kontak.  

3. Terminal 5 dan 8 adalah kontak NO (Normally Open).  

4. Terminal 9 dan 12 adalah kontak NC (Normally Close). 

2.2.4 Genset 

Menurut  Harahap, dkk(2012), genset merupakan mesin yang dapat 

mengubah tenaga mekanis menjadi tenaga listrikmelalui proses induksi 

elektromagnetik. Genset memperoleh energi mekanis dari primemover, genset 

arus bolak-balik (AC) dikenal dengan sebutan alternator. Genset merupakansuatu 

alat yang dapat mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Genset dapat 

digunakansebagai sistem cadangan listrik atau "off-grid" (sumber daya yang 

tergantung atas kebutuhanpemakai). 



2.2.5 GSM SIM800L 

 

Gambar 2. 5 Modul GSM SIM800L 

Seperti yang tertera pada gambar 2.5 diatas, Modul SIM800L merupakan 

salah satu modul Global System for Mobile Communications (GSM) yang dapat 

mengakses jaringan GPRS. Perintah (AT-Command) yang digunakan pada modul 

ini mirip dengan perintah modul GSM lainnya.  

Wicaksono dan Hidayat (2017) menyatakan bahwa SIM800L merupakan 

modul Quad Band 850/900/1800/1900 MHz serta memiliki fitur GPRS multi slot 

class 12/ class 10 (opsional)dan mendukung skema coding GPRS CS-1, CS2, CS3 

danCS-4.Modul ini memiliki dimensi yang kecil yaitu, 15.8 x 17.8 x2.4 mm serta 

berat 1.35g saja sehingga tidak terlalu memakan banyak tempat dan sangat cocok 

untuk diaplikasikan dengan perangkat yang didesain portable dan hanya 

menggunakan konsumsi daya yang rendah dengan rentang tegangan power supply 

3.4 - 4.4 volt. 



2.2.6 Step Down DC to Dc 

 

Gambar 2. 6DC to DC xl4005 

Modul xl4005pada gambar 2.6 diatas ini memiliki 4 pin, 2 pin input dc 

dikiri dan 2 pin output dc di kanan. Modul ini digunakan untuk menurunkan 

tegangan dc sesuai dengan yang dibutuhkan. Untuk menurunkan tegangan dari 

modul Step-Down DC Converter xl4005 dapat dilakukan dengan cara merubah 

posisi potensio dan diukur tegangan keluaranya dengan multitester.Modul  

merupakan sirkuit terpadu (integrated circuit)yang berfungsi sebagai Step-Down 

DC converter dengan current rating 5A. 

2.2.7 Timer H3CR 

Time delay relay(TDR) atau sering disebut Timer contonya timer omron, 

Autonic, dan lainnya merupakan sebuah relay penunda  waktu.Timer ini 

merupakan suatu alat yang sangat penting  perancangan alat kontrol, khususnya 

untuk sebuah rangkaian yang prinsip kerjanya berjalan secara otomatis yang 

patokannya adalah waktu.Timersendiri memiliki fungsi sebagaisaklar yang 

bekerja berdasarkan penentuan waktu yang telah diatur, berikut  adalah tampilan 

timer H3CR. 



 

Gambar 2.7Timer H3CR 

Keterangan : 

1. Unit Time Selector,diguunakan sebagai penentu jenis waktu yang 

digunakan, waktu yang digunakan adalah hitugan perdetik (Sec), permenit 

(Min), per 10 menit (10 Min), perjam (Hrs), dan per 10 jam (10 Hrs). 

2. Time Range Selector, digunakan sebagai penentu rentang waktu.  Misalkan 

sebuah waktu yang digunakan adalah perdetik (sec) maka rentan waktu 

yang digunakan adalah 0-12 detik atau dapat diatur sesuai dengan 

kebutuhan. 

3. Out Indikator, kondisi dimana sebuah kontak setelah waktu yang  diatur 

telah tercapai. Misalkan sebuah starter akan bekerja dalam waktu 3 detik 

maka dalam waktu 3 deik lampu indikator bekerja dengan baik  secara NO 

(Normally Open) ataupun NC (Normally Close). 

4. Power Indikator, adalah sebuah penanda saat timer mulai bekerja. 

5. Mode Selector, jikamode selector diubah maka akan merubah fungsi dari 

cara kerja timer tersebut.  Mode pada timer H3CR terdapat  mode 

A,B2,E,B dan J yang masing-masing memiliki arti. 



a. Mode A berfungsi sebagai modeON Delay (menunda untuk ON) 

yang artinya kontak akan terhubung  setelah waktu tercapai. 

b. Mode B2 dan B berfungsi untuk berkedip. 

6. Knop (Set Time), berfungsi sebagai penentu besaran waktu yang 

diinginkan, misalnya pada posisi 3dengan unit waktu perdetik (sec). 

2.2.8 Software Arduino IDE 

Untuk menjalankan perangkatnya, Arduino juga memiliki software untuk 

memasukkan program supaya perangkat dapat digunakan sesuai kebutuhan. 

Arduino IDE merupakan software yang digunakan untuk memprogram perangkat 

Arduino. IDE  sendiri adalah singkatan dari Integrated Development 

Environment, atau dapat diartikan sebagai lingkungan terintegrasi yang digunakan 

untuk melakukan pengembangan. Bahasa pemrograman yang digunakan pada 

software iniadalah bahasa C. Tampilan awal software dapat dilihat pada gambar 

2.8. 

 

Gambar 2. 8 Software Arduino IDE 

Bahasa pemrograman Arduino (Sketch) sudah dilakukan perubahan untuk 

memudahkan pemula dalam melakukan pemrograman dari bahasa aslinya. 



Sebelum dijual ke pasaran, IC mikrokontroler Arduino telah ditanamkan suatu 

program bernama Bootlader yang berfungsi sebagai penengah antara compiler 

Arduino dengan mikrokontroler (Syahrul Jamil, 2018). Ada beberapa toolbar 

yang memiliki fungsi yang berbeda dalam software ini, dapat dilihat pada gambar 

2.9. 

 

Gambar 2. 9 Toolbar Arduino IDE 

Fungsi dari toolbar software ini adalah:  

1. Verify berfungsi untuk melakukan checking kode yang telah dibuat. 

2. Upload Berfungsi untuk melakukan kompilasi program atau kode yang 

dibuat didalam sebuah arduino  

3. New Berfungsi untuk membuat Sketch baru 

4. Open Berfungsi untuk membuka sketch yang pernah dibuat dan membuka 

kembali untuk dilakukan editing atau sekedar upload ulang ke Arduino. 

5. Save Berfungsi untuk menyimpan Sketch yang telah dibuat 

6. Serial Monitor berfungsi untuk membuka serial monitor. Serial monitor 

disini merupakan jendela yang menampilkan data apa saja yang dikirimkan 

atau dipertukarkan antara arduino dengan sketch pada port serialnya. 



1.2.8 Simbol Flowchart 

Menurut Jogiyanto (2005), bagan alir (Flowchart) adalah bagan yang 

menunjukkan alir atau arus didalam program atau prosedur sistem secara logika. 

Secara umum bagan alir digunakan sebagai pembaca alur kerja dan algoritma 

yang disusun sedemikian rupa supaya mudah dimengerti. Setiap simbol memiliki 

fungsii tersendiri, dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel 2.3 Simbol dan Fungsi Flowchart 

SIMBOL NAMA FUNGSI 

 

 
TERMINATOR Permulaan/akhir program 

 GARIS ALIR 

(FLOW LINE) 
Arah aliran program 

 
PREPARATION 

Proses inisialisasi/pemberian 

harga awal 

 
PROSES 

Proses perhitungan/proses 

pengolahan data 

 INPUT/OUTPUT 

DATA 

Proses input/output data, 

parameter, informasi 

 PREDEFINED 

PROCESS  

(SUB PROGRAM) 

Permulaan sub program/proses 

menjalankan sub program 

 

DECISION 

Perbandingan pernyataan, 

penyeleksian data yang 

memberikan pilihan untuk 

langkah selanjutnya 

 
ON PAGE 

CONNECTOR 

Penghubung bagian-bagian 

flowchart yang berada pada satu 

halaman 

 

 



Tabel 2.3 Simbol dan Fungsi Flowchart (lanjutan) 

 
OFF PAGE 

CONNECTOR 

Penghubung bagian-bagian 

flowchart yang berada pada 

halaman berbeda 
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