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ABSTRAK 

 

Muhammad Abdul Cholik, 2016, Perancangan Traffic Light  dengan 

Microcontroller Atmega 328, Drs. Djoko Adi Widodo, M.T, Skripsi S1. Program 

Studi Pendidikan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang. 

 

Jika kita cermati di era sekarang berbagai jenis dan model Traffic Light sudah 

sangat banyak dan berfariasi. Hasil observasi dan wawancara yang dilakukan 

dengan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi Kota Tegal didapatkan 

keterangan bahwa Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi Kota Tegal 

sedang mengembangkan sistem Traffic Light  dengan sistem control SMS 

GETEWAY . namun sistem ini masih ada kekurangan praktis dalam sistem 

pengawasan 

Berdasarkan keterangan diatas maka penulis dalam penelitian ini mengambil 

tema sistem taraffic light dengan menggunakan Microcontroller dan dijadikan 

sebuah skripsi yang diberi judul “Perancangan Traffic Light  dengan 

Microcontroller Atmega 328” yang nantinya akan ditambahkan sistem 

pengawasan dengan mengunakan WEB server. Penelitian ini mengunakan metode 

Research and Development, dengan uji validasi black box dan uji validasi ahli. 

Berdasarkan uji validasi Black box dan uji uji validasi ahli, dapat disimpulkan 

bahwa Traffic Light  dengan Microcontroller Atmega 328 dapat beroperasi dengan 

baik, akan tetapi masih ada kekurangan seperti komunikasi antara sistem Traffic 

Light  dan PC yang masih menggunakan koneksi LAN, akan lebih baik jika 

mengunakan koneksi wifi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kata kunci : Traffic Light  dengan Microcontroller Atmega 328 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Perkembangan teknologi di zaman sekarang ini berjalan dengan sangat 

cepat. Berbagai macam karya teknologi diciptakan untuk memudahkan manusia 

dalam menjalankan segala macam bentuk aktivitas  sehari–hari. Mulai dari 

manufacturing, peralatan rumah tangga, sampai pada pengendalian lalu lintas.  

Di  Indonesia,  khususnya pengguna    kendaraan    bermotor    semakin meningkat,  

akibatnya  jumlah  kendaraan  naik tetapi jumlah jalan tetap sehingga menambah 

jumlah kepadatan lalu lintas yang mengakibatkan kemacetan. Akan menjadi lebih 

rumit ketika satu ruas jalan bertemu dengan ruas jalan lain, yang disebut dengan 

persimpangan. Disinilah diperlukan suatu alat pengatur, yang kemudian disebut  

Lampu lalu lintas atau Traffic light. 

Penemu lampu lalu lintas adalah Lester Farnsworth Wire. awal penemuan 

ini diawali ketika suatu hari ia melihat tabrakan antara mobil dan kereta kuda. 

Kemudian ia berpikir bagaimana cara menemukan suatu pengatur lalu lintas yang 

lebih aman dan efektif. Sebenarnya ketika itu telah ada sistem perngaturan lalu 

lintas dengan sinyal stop dan go. Sinyal lampu ini pernah digunakan di London pada 

tahun 1863. Namun, pada penggunaannya sinyal lampu ini tiba-tiba meledak, 

sehingga tidak dipergunakan lagi. Morgan juga merasa sinyal stop dan go memiliki 

kelemahan, yaitu tidak adanya interval waktu bagi pengguna jalan sehingga masih 

banyak terjadi kecelakaan. Penemuan Morgan ini memiliki kontribusi yang cukup 

besar bagi pengaturan lalu lintas, ia menciptakan lampu lalu lintas berbentuk 
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huruf T. Lampu ini terdiri dari tiga lampu, yaitu sinyal stop (ditandai dengan lampu 

merah), go (lampu hijau), posisi stop (lampu kuning). Lampu kuning inilah yang 

memberikan interval waktu untuk mulai berjalan atau mulai berhenti. Lampu 

kuning juga memberi kesempatan untuk berhenti dan berjalan secara perlahan. 

Lampu lalu lintas (menurut UU no. 22/2009 tentang Lalu lintas dan 

Angkutan Jalan: alat pemberi isyarat lalu lintas atau APILL) Alat Pemberi Isyarat 

Lalu Lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang 

dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur lalu lintas orang dan/atau 

Kendaraan di persimpangan atau pada ruas jalan. Lampu ini yang menandakan 

kapan kendaraan harus berjalan dan berhenti secara bergantian dari berbagai arah. 

Pengaturan lalu lintas di persimpangan jalan dimaksudkan untuk mengatur 

pergerakan kendaraan pada masing-masing kelompok pergerakan kendaraan agar 

dapat bergerak secara bergantian sehingga tidak saling mengganggu antar-arus 

yang ada. 

Hasil observasi dan wawancara yang di lakukan dengan Dinas 

Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi Kota Tegal Yang sedang 

mengembangkan sistem Traffic Light  dengan system pengawasan mengunakan 

ponsel dengan sIstem SMS GETEWAY. 

Berdasarkan keterangan diatas maka penulis dalam penelitian ini 

mengambil tema sistem taraffic light dengan menggunakan Microcontroller dan 

dijadikan sebuah skripsi yang diberi judul “Perancangan Traffic Light  dengan 

Microcontroller Atmega 328” yang nantinya akan ditambahkan sistem 

pengawasan dengan mengunakan web server. 
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1.2. Identifikasi Masalah 

1. Sejauh mana peranan Traffic Light dalam berlalu lintas? 

2. Apakah system Traffic Light yang ada di Kota Tegal pada umumnya sekarang 

ini sudah bekerja dengan efisien? 

3. Apakah masyarakat sudah merasa cukup aman dan nyaman dengan peraturan  

rambu-rambu lalu lintas yang ada sekarang ini terutama pada System Taffic 

Light yang digunakan? 

4. Apakah biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan Traffic Light sudah sepadan 

dengan hasil yang diperoleh? 

5. Apakah ada alat yang lebih terjangkau harganya dan lebih efisien untuk 

pembanding Traffic Light yang sudah ada sekarang ini? 

 

1.3. Pembatasan Masalah 

Untuk menghindari luasnya pembahasan, dalam penelitian ini perlu 

dilakukan pembatasan masalah agar penelitian lebih berfokus pada masalah yang 

dihadapi. Adapun batasan tersebut adalah : 

1. Microcontroller yang digunakan pada perancangan ini adalah Atmega 328. 

2. Sistem dirancang hanya untuk mensimulasikan mekanisme Traffic Light yang 

menggunakan Microcontroller Atmega 328 dan pengontrolan mengunakan web 

server. 

3. Komunikasi antara Traffic Light dengan web server dihubungkan oleh Arduino 

UNO dan Arduino Ethernet Shield dengan koneksi LAN. 
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4. Sistem yang dirancang diimplementasikan menggunakan model sederhana 

yaitu dengan menggunakan miniatur Traffic Ligh. 

 

1.4. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah perancangan sistem Traffic Light berbasis Microcontroller 

Atmega 328? 

2. Apakah sistem Traffic Light dengan Microcontroller Atmega 328 bisa 

dinyatakan memenuhi standar sistem minimum yang digunakan oleh dinas 

perhubungan, komunikasi dan informasi kota tegal? 

 

1.5. Tujuan 

Penulisan Skripsi ini bertujuan untuk : 

1. Mengaplikasikan hasil rancangan Traffic Light  dengan Microcontroller 

Atmega 328. 

2. Mengetahui sejauh mana hasil sistem Traffic Light  dengan Microcontroller 

Atmega 328 apakah memenuhi standarisasi Traffic Light  yang dipergunakan di 

Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi Kota Tegal. 

 

1.6. Manfaat 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat bagi 

berbagai macam pihak, antara lain : 

1. Manfaat Teoritis 
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Secara teoritis penyusunan skripsi ini manambah pengetahuan tentang  

pemprograman Microcontroller, khususnya Microcontroller  Atmega 328. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis Perancangan Traffic Light  dengan Microcontroller Atmega 328 

ini bias menjadi alternatif pengadaan Traffic Light  dengan harga terjangkau. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

 

2.1 Kajian Pustaka 

Penelitian tentang traffic light telah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti 

sebelumnya diantaranya oleh Susiana Andalia fakultas matematika dan ilmu 

pengetahuan alam universitas sumatera utara  (2009 ) dengan judul perancangan 

prototif traffic light berbasis microcontroller at89s52. Prinsip kerja dari Lampu Lalu 

Lintas ini adalah dengan mencuplik mengatur kepadatan lalulintas. Penggunaan 

sensor infra merah terdapat kelemahan yaitu belum dapat mendeteksi jarak terlalu 

jauh. Sebuah Pengendali Mikro untuk mengkoordinasi seluruh lampu lalu lintas 

sangat sulit, sehingga pengaturan dilakukan secara bergantian. Hasil dari 

penghitungan kepadatan akan ditampilkan pada LCD ( Liquid Cristal Display). 

Rofiq Bustoni (2010) dalam penelitiannya yang berjudul Perancangan Dan 

Simulasi Traffic Light Pada Perempatan Dengan Sistem Mikrokontroler At89s51 

Yang Memanfaatkan Koneksi Jaringan Wireless. diambil kesimpulan bahwa 

peralatan ini terdapat 4 bagian yang terdiri dari komputer operator, access point 

sebagai pengirim data, rangkaian mikrokontroler, dan rangkaian lampu. Pada 

komputer operator, untuk mengirimkan data menggunakan sebuah aplikasi yang 

dibuat dengan Delphi 7. Pada access point disetting sebagai bridge karena terdapat 

satu buah pemancar dan satu buah penerima. Pada rangkaian mikrokontroler terjadi 

pengolahan data yang diterima. Dan pada rangkaian lampu dibuat seperti di 
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perempatan jalan yang akan menunjukan output dari pengolahan data dari 

mikrokontroler. 

Alfith Dosen Jurusan Teknik Elektro ITP (2014) Perancangan Smart Traffic 

Light Berbasis Microcontroller. Smart Traffic Light ini  mengatur lalulintas di 

setiap tempat seperti pertigaan, perempatan, maupun perlimaan yang padat laju 

lalulintasnya diperlukan alat pengaturan lalulintas multifungsi yang disebut Smart 

Traffic Light. Disebut smart karena traffic light ini dirasa mampu mengatasi 3 

problem, diantaranya mendeteksi kepadatan lalulintas yang berpengaruh pada nyala 

lampu hijau menggunakan sensor objek infrared, mampu mendeteksi adanya sinyal 

khusus dari mobil-mobil istimewa seperti ambulance atau pemadam kebakaran atau 

polisi atau mobil semacamnya yang secara otomatis akan merubah nyala lampu 

traffic light merah menjadi hijau dengan menggunakan wireless module Xbee Pro 

dan GPS , serta mengusahakan lampu lalulintas tetap menyala meski suply dari 

PLN padam dengan menggunakan baterai cadangan. Sistem ini mampu mengatur 

laju lalu lintas dengan mengatur jalan kendaraan secara bergantian yang melewati 

tempat tertentu setiap hari selama hampir 24 jam sehari dan pada alat ini perlu 

dipasangkan setiap harinya. 

 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1. Traffic Light 

Berlalu lintas adalah kegiatan harian yang tidak bisa dihindari. Pergi dari satu 

tempat ke tempat lain adalah rutinitas manusia dalam keseharian berkehidupan. 

Pergi berangkat dari rumah pada pagi hari untuk bekerja kemudian pulang pada 
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sore hari merupakan hakekat dari transportasi dalam kehidupan nyata. Transportasi 

yang paling banyak adalah dengan menggunakan jalan raya sebagai prasarananya. 

Di jalan raya seluruh model transportasi darat bercampur, dari mulai mobil 

pribadi, sepeda motor, bus, truk, sepeda hingga becak. Percampuran berbagai model 

dengan berbagai karakteristik yang berbeda inilah yang menyebabkan adanya 

aturan lalulintas (traffic rules),  seperti aturan arah arus lalulintas, rambu, marka, 

hingga parkir. Aturan menjadi agak lebih rumit ketika satu ruas jalan bertemu 

dengan ruas jalan lain, yang disebut persimpangan.  

Menarik untuk dicermati adalah keberadaan lampu merah (selanjutnya 

disebut lampu lalulintas) di persimpangan yang telah menjadi bagian hidup kita 

sehari-hari, meskipun sering tidak kita sadari. kita tidak pernah menghitung berapa 

banyak kita melintas di simpang dengan lalulintas dalam sehari. Atau berapa detik 

nyala waktu hijau, waktu merah, waktu kuning pada suatu simpang.  

Persoalan lampu lalulintas adalah santapan sehari-hari, namun kita seringkali 

tidak menyadari hakekat, fungsi dan tujuan dari lampu lalulintas itu sendiri, 

sehingga menjadikannya sebagai sesuatu yang ‘rahasia’,’tidak jelas’, 

‘membingungkan’, hingga muncul istilah simpang ‘jebakan’.  

Secara umum, simpang terdiri atas simpang bersinyal, yakni simpang yang 

dilengkapi dengan lampu lalulintas atau Alat Pemberi Isyarat Lampu Lalulintas 

(disingkat APILL), dan simpang tak bersinyal, yakni simpang tanpa APILL, dan 

biasanya diatur dengan rambu. 

Dari kacamata sejarah, sebelum adanya APILL, yang berperan sebagai 

pengatur lalulintas adalah petugas polisi lalulintas. Ekstensi lalulintas muncul 
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pertama kali di Westminster Inggris pada tahun 1868 dengan menggunakan gas. 

Kemudian pada tahun 1918 di New York, dengan formasi merah kuning-hijau yang 

dioperasikan secara manual. Pada tahun 1926 telah dilakukan pengoperasian lampu 

secara semi otomatis di Wolverhampton Inggris. Secara teknis, pengaturan lampu 

memang berkembang pesat dari pengoperasian secara manual oleh manusia, semi-

otomatis, otomatis, hingga sistem kamera dan ATCS ( Automatic Traffic Control 

System) yang juga sudah dioperasikan di Jakarta. Lampu isyarat lalulintas ini 

merupakan standar Internasional, Seperti juga rambu lalulintas yang di tepi jalan.  

Merah, kuning dan hijau adalah warna yang sudah bagus di negeri manapun, 

meskipun dalam pengaturannya terdapat beberapa perbedaan. Misalnya secara 

umum aturan nyala adalah hijau-kuning-merah, namun ada pula dengan aturan 

hijau-kuning-merah-kuning. Warna kuning setelah merah dimaksudkan agar 

kendaraan dapat bersiap-siap untuk bergerak. 

Secara garis besar, lampu lalulintas dipergunakan untuk mengatur arus 

lalulintas, mencegah kemacetan disimpang, memberi kesempatan kepada 

kendaraan lain/pejalan kaki dan meminimalisasi konflik kendaraan. Dalam 

tujuannya meminimalisasi konflik, maka setelah kuning, diberikan waktu lain yang 

disebut all red (waktu merah semua), atau waktu ketika dua lengan sama-sama 

mendapat nyala merah. Contoh konkretnya adalah ketika lengan Utara mendapat 

nyala kuning kemudian merah, lengan Timur tidak segera langsung mendapat hijau. 

Ada waktu antara, yakni all red, yang besar biasanya 2 detik. Hal ini bertujuan 

untuk membersihkan simpang dari kendaraan, sehingga tidak terjadi konflik arus 

yang berpotensi pada terjadinya kecelakaan lalulintas. Lampu kuning dimaksudkan 
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agar kendaraan bersiap-siap untuk berhenti, bukan bersiap-siap untuk terus melaju. 

Besar waktu kuning biasanya 3 detik untuk simpang-simpang yang berukuran kecil 

dan sedang, dengan lebar jalan rata-rata 6-14 meter(MKJI 1997)  

Secara khusus, seluruh pengaturan nyala lampu lalulintas seharusnya 

merupakan hasil analisis yang komprehensif dari ahli lalulintas (traffic engineer) 

dan harus selalu di perbaharui (updated) sesuai dengan kondisi lalulintas eksisting. 

Ini akan mengurangi kemacetan serta menuntungkan pengguna jalan. Lampu 

lalulintas yang rusak harus segera diperbaiki untuk mencegah kecelakaan dan agar 

pengguna jalan tidak merasa dirugikan apabila tiba-tiba lampu berfungsi kembali 

setelah lama tidak berfungsi.  

Salah satu contoh optimaliasasi lampu lalulintas yang telah dilakukan di 

Samarinda dengan memajukan garis henti dimaksudkan agar jarak perlintasan 

simpang tidak menjadi lebih pendek, sehingga waktu siklus menjadi pendek. 

 

2.2.2. Microcontroller 

Menurut Sudjadi (2005:47) mikrokontroler adalah piranti elektronik berupa 

IC (Integrated Circuit) yang memiliki kemampuan manipulasi data (informasi) 

berdasarkan suatu urutan instruksi (program) yang dibuat oleh programmer. 

Mikrokontroller merupakan contoh suatu sistem komputer sederhana yang masuk 

dalam kategori embedded komputer. Dalam sebuah struktur mikrokontroller akan 

kita temukan juga komponen-komponen seperti: processor, memory,clock dan lain-

lain. 
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Jadi, Microcontroller adalah sesuatu komponen elektronika yang di 

dalamnya terdapat komponen-komponen yang sangat kecil yang dapat diisi progam 

sendiri (dengan bahasa pemograman assembly) yang digunakan untuk 

mengendalikan sesuatu. Penggunaan microcontroller tidak lagi memerlukan 

komponen tambahan karena di dalamnya sudah terdapat RAM, ROM, CPU, dan 

input output. 

 

2.2.3. Microcontroller Atmega 328 

Atmega 328 merupakan Microcontroller keluarga AVR 8 bit. Beberapa tipe 

Microcontroller yang sama dengan Atmega 8 ini antara lain Atmega 8535, 

Atmega16, Atmega32, Atmega 328, yang membedakan antara Microcontroller 

antara lain adalah, ukuran memori, banyaknya GPIO (pininput/output), peripherial 

(USART, timer, counter, dll). Dari segi ukuran fisik, Atmega 328 memiliki ukuran 

fisik lebih kecil dibandingkan dengan beberapa Microcontroller diatas. Namun 

untuk segi memori dan periperial lainnya Atmega 328 tidak kalah dengan yang 

lainnya karena ukuran memori dan periperialnya relatif sama dengan Atmega 8535, 

Atmega 32, hanya saja jumlah GPIO lebih sedikit dibandingkan Microcontroller 

diatas. 
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Gambar 2.1 Microcontroller Atmega 328 

 

2.2.3.1 Pin Microcontroller Atmega 328 

Atmega 328 memiliki 3 buah PORT utama yaitu PORTB, PORTC, dan 

PORTD dengan total pin input/output sebanyak 23 pin. PORT tersebut dapat 

difungsikan sebagai input/output digital atau difungsikan sebagai periperal lainnya. 

1) Port B 

Port B merupakan jalur data 8 bit yang dapat difungsikan sebagai 

input/output. Selain itu portb B juga dapat memiliki fungsi alternatif seperti di 

bawah ini. 

a) ICP1 (PB0), berfungsi sebagai Timer Counter 1 input capture pin. 

b) OC1A (PB1), OC1B (PB2) dan OC2 (PB3) dapat difungsikan sebagai keluaran 

PWM (Pulse Width Modulation). 

c) MOSI (PB3), MISO (PB4), SCK (PB5), SS (PB2) merupakan jalur komunikasi 

SPI. 

http://4.bp.blogspot.com/-CaW5Z7RFJBI/UwqK-RqpcFI/AAAAAAAAABs/0D2jwPa57Ig/s1600/1.jpg
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d) Selain itu pin ini juga berfungsi sebagai jalur pemograman serial (ISP). 

e) TOSC1 (PB6) dan TOSC2 (PB7) dapat difungsikan sebagai 

sumber clock external untuktimer. 

f) XTAL1 (PB6) dan XTAL2 (PB7) merupakan sumber clock utama 

mikrokontroler.  

2) Port C 

Port C merupakan jalur data 7 bit yang dapat difungsikan 

sebagai input/output digital. Fungsi alternatif PORTC antara lain sebagai berikut. 

a) ADC6 channel (PC0,PC1,PC2,PC3,PC4,PC5) dengan resolusi sebesar 10 bit. 

ADC dapat kita gunakan untuk mengubah input yang berupa tegangan analog 

menjadi data digital 

b) I2C (SDA dan SDL) merupakan salah satu fitur yang terdapat pada PORTC. I2C 

digunakan untuk komunikasi dengan sensor atau device lain yang memiliki 

komunikasi data tipe I2C seperti sensor kompas, accelerometer nunchuck. 

3) Port D 

Port D merupakan jalur data 8 bit yang masing-masing pin-nya juga dapat 

difungsikan sebagai input/output. Sama seperti Port B dan Port C, Port D juga 

memiliki fungsi alternatif dibawah ini : 

a) USART (TXD dan RXD) merupakan jalur data komunikasi serial dengan level 

sinyal TTL. Pin TXD berfungsi untuk mengirimkan data serial, sedangkan RXD 

kebalikannya yaitu sebagai pin yang berfungsi untuk menerima data serial. 

b) Interrupt (INT0 dan INT1) merupakan pin dengan fungsi khusus sebagai 

interupsi hardware. Interupsi biasanya digunakan sebagai selaan dari program, 
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misalkan pada saat program berjalan kemudian terjadi 

interupsi hardware/software maka program utama akan berhenti dan akan 

menjalankan program interupsi. 

c) XCK dapat difungsikan sebagai sumber clock external untuk USART, namun 

kita juga dapat memanfaatkan clock dari CPU, sehingga tidak perlu 

membutuhkan external clock. 

d) T0 dan T1 berfungsi sebagai masukan counter external untuk timer 1 

dan timer 0. 

e) AIN0 dan AIN1 keduanya merupakan masukan input untuk analog comparator. 

 

2.2.3.2 Fitur Atmega 328 

Atmega 328 adalah mikrokontroler keluaran dari atmel yang mempunyai 

arsitektur RISC (Reduce Instruction Set Computer) yang mana setiap proses 

eksekusi data lebih cepat dari pada arsitektur CISC (Completed Instruction Set 

Computer). Mikrokontroler ini memiliki beberapa fitur antara lain : 

1) Memiliki EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read Only Memory) 

sebesar 1KB sebagai tempat penyimpanan data semi permanen 

karena EEPROM  tetap dapat menyimpan data meskipun catu daya dimatikan. 

2) Memiliki SRAM (Static Random Access Memory) sebesar 2KB. 

3) Memiliki pin I/O digital sebanyak 14 pin 6 diantaranya PWM (Pulse Width 

Modulation) output. 

4) 32 x 8-bit register serba guna. 

5) Dengan clock 16 MHz kecepatan mencapai 16 MIPS. 
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6)  32 KB Flash memory dan pada arduino memiliki bootloader yang 

menggunakan 2 KB dari flash memori sebagai bootloader. 

7) 130 macam instruksi yang hampir semuanya dieksekusi dalam satu siklus clock. 

 

2.2.4. Arduino uno 

 

Gambar 2.2 Arduino Uno 

 

Arduino Uno adalah board mikrokontroler berbasis Atmega 328 (datasheet). 

Memiliki 14 pin input dari output digital  dimana 6 pin input tersebut dapat 

digunakan sebagai output PWM dan 6 pin input analog, 16 MHz osilator kristal, 

koneksi USB, jack power, ICSP header, dan tombol reset. Untuk mendukung 

mikrokontroler agar dapat digunakan, cukup hanya menghubungkan Board 

Arduino Uno ke komputer dengan menggunakan kabel USB atau listrik dengan AC 

yang-ke adaptor-DC atau baterai untuk menjalankannya. 

Uno berbeda dengan semua board sebelumnya dalam hal koneksi USB-to-

serial yaitu menggunakan fitur Atmega8U2 yang diprogram sebagai konverter 

http://arfa.ilearning.me/wp-content/uploads/sites/950/2014/02/arduino.jpg
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USB-to-serial berbeda dengan board sebelumnya yang menggunakan chip FTDI 

driver USB-to-serial. 

Nama “Uno” berarti satu dalam bahasa Italia, untuk menandai peluncuran 

Arduino 1.0. Uno dan versi 1.0 akan menjadi versi referensi dari Arduino. Uno 

adalah yang terbaru dalam serangkaian board USB Arduino, dan sebagai model 

referensi  untuk platform arduino, untuk perbandingan dengan versi sebelumnya, 

lihat indeks board Arduino. 

Summary Microcontroller Atmega 328 

1) Operasi dengan daya 5V Voltage 

2) Input Tegangan (disarankan) 7-12V 

3) Input Tegangan (batas) 6-20V 

4) Digital I / O Pins 14 (dimana 6 memberikan output PWM) 

5) Analog Input Pin 6 

6) DC Lancar per I / O Pin 40 mA 

7) Saat 3.3V Pin 50 mA DC 

8) Flash Memory 32 KB (Atmega 328) yang 0,5 KB digunakan oleh 

Bootloader 

9) SRAM   2 KB (Atmega 328) 

10) EEPROM 1 KB (Atmega 328) 

11) Clock Speed 16 MHz 
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2.2.4.1 Daya 

Arduino Uno dapat diaktifkan melalui koneksi USB atau dengan catu daya 

eksternal (otomatis). Eksternal (non-USB) daya dapat berasal baik dari AC-ke 

adaptor-DC  atau baterai. Adaptor ini dapat dihubungkan dengan menancapkan 

plug jack pusat-positif ukuran 2.1mm konektor POWER. Ujung kepala dari baterai 

dapat dimasukkan kedalam Gnd dan Vin pin header dari konektor POWER. 

Kisaran kebutuhan daya yang disarankan untuk board Uno adalah 7 sampai 

dengan 12 volt, jika diberi daya kurang dari 7 volt kemungkinan pin 5v Uno dapat 

beroperasi tetapi tidak stabil kemudian jikadiberi daya lebih dari 12V, regulator 

tegangan bisa panas dan dapat merusak board Uno. 

Pin listrik adalah sebagai berikut: 

1) VIN. Tegangan masukan kepada board Arduino ketika itu menggunakan sumber 

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

lainnya). 

2) 5V. Catu daya digunakan untuk daya microcontroler dan komponen lainnya. 

3) 3v3. Sebuah pasokan 3,3 volt dihasilkan oleh regulator on-board. 

4) GND. Ground pin. 

 

2.2.4.2 Memori 

Atmega 328 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 liberary). 

1) Input dan Output 



18 

 

 

 

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 kOhms. Selain itu, beberapa pin memiliki fungsi khusus: 

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 ATmega8U2 USB-to-TTL. 

Eksternal menyela: 2 dan 3. Pin ini dapat dikonfigurasi untuk memicu 

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

perubahan nilai. Lihat (attachInterrupt) fungsi untuk rincian lebih lanjut. 

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

fungsi analogWrite (). 

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

SPI menggunakan SPI library. 

c) LED: 13. Ada built-in LED terhubung ke pin digital 13. Ketika pin bernilai nilai 

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: 

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

perpustakaan Wire. 
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b) Aref. Tegangan referensi (0 sampai 5V saja) untuk input analog. Digunakan 

dengan fungsi analogReference (). 

c) Reset. Bawa baris ini LOW untuk me-reset microcontroler. 

 

2) Komunikasi 

Arduino Uno memiliki sejumlah fasilitas untuk berkomunikasi dengan 

komputer, Arduino lain, atau microcontroler lainnya. Atmega 328 menyediakan 

UART TTL (5V) untuk komunikasi serial, yang tersedia di pin digital 0 (RX) dan 

1 (TX). Sebuah ATmega8U2 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). 

Sebuah SoftwareSerial library memungkinkan untuk berkomunikasi secara 

serial pada salah satu pin digital pada board Uno’s. 

Atmega 328 juga mendukung I2C (TWI) dan komunikasi SPI. Perangkat 

lunak Arduino termasuk perpustakaan Kawat untuk menyederhanakan penggunaan 

bus I2C, lihat dokumentasi untuk rincian. Untuk komunikasi SPI, menggunakan 

perpustakaan SPI. 
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3) Pemrograman 

Berbicara tentang pemrograman, tentunya tidak akan lepas dari oleh Dennis 

M. Ritchie, yaitu perancang Bahasa C pada tahun 1972 di AT&T Bell Labs. Bahasa 

C dikembangkan dari bahasa BPCL (Basic Combined Programming Language ) 

dan bahasa B. Bahasa BPCL di kembangkan oleh Martin Richard pada tahun 1967 

sebagai bahasa system operasi dan compiler. Ken Thompson pada tahun 1970 telah 

merancang bahasa B dengan memasukkan feature BPCL. Bahasa B dirancang 

untuk membuat system operasi UNIX/LINUX untuk computer DEC PDP-7 pada 

Bell Laboratories. 

Pada tahun 1978 Dennis Ritchie dan Brian W. Kerninghan mempublikasikan 

bahasa C melalui buku "The C Programming Language". Buku ini diterbitkan oleh 

Prentice Hall dan pada saat ini telah di terjemahkan dalam berbagai bahasa di dunia. 

Dan buku ini juga yang menjadikan legenda dan sejarah bagi bahasa C hingga di 

kenal dengan sebutan K&R C ((K=Kerninghan | R=Ritchie)). Seiring pesatnya 

perkembangan bahasa C, maka banyak vendor dan software developer 

mengembangkan bahasa C menurut versi mereka masing-masing. hal ini telah 

memicu ANSI (American National Standards Institute) pada tahun 1983 untuk 

membentuk komite teknis yang di sebut X3J11 untuk bekerja pada standar bahasa 

C yang bertujuan untuk membuat definisi standar bahasa C yang lebih modern dan 

komprehensif, dengan memperbaiki syntax dan grammar bahasa C. Pada akhir 1989 

komite telah menyetujui standard ANSI untuk bahasa C yang kemudian terkenal 

dengan sebutan ANSI C. 
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Gambar 2.3 Sejarah Bahasa C 

 

Bahasa C termasuk high-level programming language. Pada kenyataannya 

bahasa C adalah salah satu bahasa yang paling populer untuk keperluan umum. 

Dikatakan high-level programming language karena kedekatannya dengan bahasa 

manusia. Semakin dekat dengan bahasa manusia, maka semakin tinggi bahasa 

tersebut. Namun, membawa pengaruh semakin berkurang kemampuan untuk 

mengakses langsung instruksi dasar bahasa mesin. Tapi tidak sedikit yang 

mengatakan bahasa C adalah medium-level programming language karena bahasa 

C juga sanggup berinteraksi langsung dengan mesin. Lebih tepatnya bahasa C 

berada diantara High-level dan Low-level. Low-level language adalah bahasa mesin 

(contoh : assembler), bahasa yang sanggup berinteraksi langsung dengan mesin. 
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Gambar 2.4 Spectrum Bahasa C 

 

Bahasa C mempunyai 32 keywords yang telah di tetapkan oleh ANSI. Ke 32 

keywords itu adalah : auto, break, case, char, const, continue, default, do, double, 

else, enum, extern, float, for, goto, if, int, long, register, return, short, signed, sizeof, 

static, struct, switch, typedef, union, unsigned, void, volatile, while. 

Keuntungan pertama dari menggunakan bahasa C adalah dari segi 

portabilitasnya (portable). Program C yang kita tulis untuk satu platform bisa kita 

gunakan pada platform lain, dengan atau tanpa perubahan sedikitpun. Ini terwujud 

karena adanya standarisasi ANSI untuk C. 

Keuntungan kedua dari menggunakan bahasa C adalah bahasa pemrograman yang 

fleksibel. Dengan menguasai bahasa C kita bisa menulis dan mengembangkan 

berbagai jenis program mulai dari operating system, word processor, graphic 

processor, ataupun compiler untuk satu bahasa pemrograman yang lain. 



23 

 

 

 

Keuntungan ketiga adalah reuse : bahasa pemrograman yang dapat di gunakan 

beberapa kali dalam program atau aplikasi lain. 

Arduino menggunakan pemrograman dengan bahasa C. Berikut ini adalah 

karakter bahasa C dan software Arduino: 

Struktur 

Setiap program Arduino (biasa disebut sketch) mempunyai dua buah fungsi yang 

harus ada. 

 void setup( ) {   } 

Semua kode didalam kurung kurawal akan dijalankan hanya satu kali ketika 

program Arduino dijalankan untuk pertama kalinya. 

 void loop( ) {   } 

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

dijalankan satu kali fungsi ini akan dijalankan lagi, dan lagi secara terus menerus 

sampai catu daya (power) dilepaskan. 

Syntax 

Berikut ini adalah elemen bahasa C yang dibutuhkan untuk format penulisan. 

 //(komentar satu baris) 

 /*   */(komentar banyak baris) 

 {   }(kurung kurawal) 

 ;(titk koma) 

Variabel 

 

 

Sebuah program secara garis besar dapat didefinisikan sebagai instruksi untuk 

memindahkan angka dengan cara yang cerdas. Variable inilah yang digunakan
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untuk memindahkannya. 

 int (integer) 

Digunakan untuk menyimpan angka dalam 2 byte (16 bit). Tidak mempunyai 

angka desimal dan menyimpan nilai dari -32,768 dan 32,767. 

 long (long) 

Digunakan ketika integer tidak mencukupi lagi. Memakai 4 byte (32 bit) dari 

memori (RAM) dan mempunyai rentang dari -2,147,483,648 dan 2,147,483,647. 

 boolean (boolean) 

Variabel sederhana yang digunakan untuk menyimpan nilai TRUE (benar) atau 

FALSE (salah). Sangat berguna karena hanya menggunakan 1 bit  dari RAM. 

 float (float) 

Digunakan untuk angka desimal (floating point). Memakai 4 byte (32 bit) dari 

RAM dan mempunyai rentang dari -3.4028235E+38 dan 3.4028235E+38. 

 char (character) 

Menyimpan 1 karakter menggunakan kode ASCII (misalnya ‘A’ = 65). Hanya 

memakai 1 byte (8 bit) dari RAM. 

Operator Matematika 

Operator yang digunakan untuk memanipulasi angka (bekerja seperti matematika 

yang sederhana). 

 = 

Membuat sesuatu menjadi sama dengan nilai yang lain (misalnya: x = 10 * 2, x 

sekarang sama dengan 20). 

 % 
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Menghasilkan sisa dari hasil pembagian suatu angka dengan angka yang lain 

(misalnya: 12 % 10, ini akan menghasilkan angka 2). 

 + 

Penjumlahan 

 – 

Pengurangan 

 * 

Perkalian 

 / 

Pembagian 

Operator Pembanding 

Digunakan untuk membandingkan nilai logika. 

 == 

Sama dengan (misalnya: 12 == 10 adalah FALSE (salah) atau 12 == 12 adalah 

TRUE (benar)) 

 != 

Tidak sama dengan (misalnya: 12 != 10 adalah TRUE (benar) atau 12 != 12 

adalah FALSE (salah)) 

 < 

Lebih kecil dari (misalnya: 12 < 10 adalah FALSE (salah) atau 12 < 12 adalah 

FALSE (salah) atau 12 < 14 adalah TRUE (benar)) 

 > 
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Lebih besar dari (misalnya: 12 > 10 adalah TRUE (benar) atau 12 > 12 adalah 

FALSE (salah) atau 12 > 14 adalah FALSE (salah)) 

Struktur Pengaturan 

Program sangat tergantung pada pengaturan apa yang akan dijalankan 

berikutnya, berikut ini adalah elemen dasar pengaturan (banyak lagi yang lain dan 

bisa dicari di internet). 

1. if..else, dengan format seperti berikut ini: 

if (kondisi) { } 

else if (kondisi) { } 

else { } 

Dengan struktur seperti diatas program akan menjalankan kode yang ada di dalam 

kurung kurawal jika kondisinya TRUE, dan jika tidak (FALSE) maka akan 

diperiksa apakah kondisi pada else if dan jika kondisinya FALSE maka kode 

pada else yang akan dijalankan. 

2. for, dengan format seperti berikut ini: 

for (int i = 0; i < #pengulangan; i++) { } 

Digunakan bila anda ingin melakukan pengulangan kode di dalam kurung kurawal 

beberapa kali, ganti #pengulangan dengan jumlah pengulangan yang diinginkan. 

Melakukan penghitungan ke atas dengan i++ atau ke bawah dengan i–. 

Digital 

1) pin Mode (pin, mode) 

Digunakan untuk menetapkan mode dari suatu pin, pin adalah nomor pin yang akan 

digunakan dari 0-19 (pin analog 0-5 adalah 14-19). Mode yang bisa digunakan adalah 
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INPUT atau OUTPUT. 

2) Digital Write (pin, value) 

Ketika sebuah pin ditetapkan sebagai OUTPUT, pin tersebut dapat 

dijadikan HIGH(ditarik menjadi 5 volts) atau LOW (diturunkan menjadi ground). 

3) Digital Read (pin) 

Ketika sebuah pin ditetapkan sebagai INPUT maka anda dapat menggunakan kode 

ini untuk mendapatkan nilai pin tersebut apakah HIGH (ditarik menjadi 5 volts) 

atau LOW(diturunkan menjadi ground). 

Analog 

Arduino adalah mesin digital tetapi mempunyai kemampuan untuk beroperasi di 

dalam alam analog (menggunakan trik). Berikut ini cara untuk menghadapi hal 

yang bukan digital. 

 

1) AnalogWrite(pin, value) 

Beberapa pin pada Arduino mendukung PWM (pulse width modulation) yaitu pin 

3, 5, 6, 9, 10, 11. Ini dapat merubah pin hidup (on)atau mati (off) dengan sangat 

cepat sehingga membuatnya dapat berfungsi layaknya keluaran 

analog. Value (nilai) pada format kode tersebut adalah angka antara 0 ( 0% duty 

cycle ~ 0V) dan 255 (100% duty cycle ~ 5V). 

2) AnalogRead (pin) 

Ketika pin analog ditetapkan sebagai INPUT anda dapat membaca keluaran 

voltase-nya. Keluarannya berupa angka antara 0 (untuk 0 volts) dan 1024 (untuk 5 

volts). 
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2.2.5. Arduino ethernet shield 

 

Gambar 2.5 Arduino ethernet shield 

 

Ethernet Shield menambah kemampuan arduino board agar terhubung ke 

jaringan komputer. Ethernet shield berbasiskan cip ethernet Wiznet W5100. 

Ethernet library digunakan dalam menulis program agar arduino board dapat 

terhubung ke jaringan dengan menggunakan arduino ethernet shield. 

Pada ethernet shield terdapat sebuah slot micro-SD, yang dapat digunakan untuk 

menyimpan file yang dapat diakses melalui jaringan. Onboard micro-SD card 

reader diakses dengan menggunakan SD library. Arduino board berkominikasi 

dengan W5100 dan SD card mengunakan bus SPI (Serial Peripheral Interface). 

Komunikasi ini diatur oleh library SPI.h dan Ethernet.h. Bus SPI menggunakan pin 

digital 11, 12 dan 13 pada Arduino Uno.  

Pin digital 10 digunakan untuk memilih W5100 dan pin digital 4 digunakan untuk 
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memilih SD card. Pin-pin yang sudah disebutkan sebelumnya tidak dapat 

digunakan untuk input/output umum ketika kita menggunakan ethernet shield. 

Karena W5100 dan SD card berbagi bus SPI, hanya salah satu yang dapat aktif pada 

satu waktu. Jika kita menggunakan kedua perangkat dalam program kita, hal ini 

akan diatasi oleh library yang sesuai. Jika kita tidak menggunakan 15 salah satu 

perangkat dalam program kita, kiranya kita perlu secara eksplisit mendeselect-nya. 

Untuk melakukan hal ini pada SD card, set pin 4 sebagai output dan menuliskan 

logika tinggi padanya, sedangkan untuk W5100 yang digunakan adalah pin 10.  

 

2.2.6. LCD 

Menurut Yohanes Surya, LCD adalah layar display yang mempunyai 2 

lapisan material yang dipolarisasi dengan cairan semacam kristal. Bentuk paling 

sederhana ada pada layar jam tangan digital atau kalkulator. LCD pada komputer 

dan laptop memiliki sistem LCD yang canggih. 

Liquid Crystal diterjemahkan kristal cair. Pada tahun 1888, seorang ahli 

botani, Friedrich Reinitzer, menemukan fase yang berada di tengah – tengah fase 

padat dan cair. Fase ini memiliki sifat – sifat padat dan cair secara bersama – sama. 

Molekul – molekulnya memiliki arah yang sama seperti sifat padat, tetapi molekul 

– molekul itu dapat bergerak bebas seperti pada cairan. Fase kristal cair ini berada 

lebih dekat dengan fase cair karena dengan sedikit penambahan suhu/temperatur 

fasenya langsung berubah menjadi cair. Fase ini yang menjadi dasar utama 

pemanfaatan kristal. 
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Jenis kristal cair yang digunakan dalam pengembangan teknologi LCD adalah 

tipe nematic (molekulnya memiliki pola tertentu dengan arah tertentu). Tipe yang 

paling sederhana adalah twisted nematic (TN) yang memiliki struktur molekul yang 

terpilih secara alamiah (dikembangkan pada tahun 1967). Struktur TN ini dapat 

dilepas pilihannya (untwist) dengan arus listrik. 

LCD yang dipakai bertipe monochrome memiliki cara kerja memblok cahaya 

yang akan keluar dengan menghitamkan pixel. Sering dipakai pada kalkulator, jam 

tangan digital, dan telepon genggam lama (belum berwarna). LCD jenis ini 

merupakan LOW power dibanding jenis yang lain 

. Pada postingan aplikasi LCD yang dugunakan ialah LCD dot matrik 

dengan jumlah karakter 2 x 16. LCD sangat berfungsi sebagai penampil yang 

nantinya akan digunakan untuk menampilkan status kerja alat. 

2.2.6.1 Fitur LCD 16 x 2 

Adapun fitur yang disajikan dalam LCD ini adalah : 

1. Terdiri dari 16 karakter dan 2 baris. 

2. Mempunyai 192 karakter tersimpan. 

3. Terdapat karakter generator terprogram. 

4. Dapat dialamati dengan mode 4-bit dan 8-bit. 

5. Dilengkapi dengan back light. 
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Gambar 2.6 LCD 16 x 2 

 

2.2.6.2 Spesifikasi Kaki LCD 16 x 2 

Tabel 2.1 kaki LCD 

Pin Deskripsi 

1 Ground 

2 Vcc 

3 Pengatur kontras 

4 “RS” Instruction/Register Select 

5 R/W” Read/Write LCD Registers 

6 “EN” Enable 

7 Data I/O Pins 

8 Data I/O Pins 

9 Data I/O Pins 

10 Data I/O Pins 

11 Data I/O Pins 

http://3.bp.blogspot.com/-jM5exYpEJrA/U5beFNJj6aI/AAAAAAAACCE/E9zEShh4IlY/s1600/lcd162b-yhy.jpg
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12 Data I/O Pins 

13 Data I/O Pins 

14 Data I/O Pins 

15 Vcc 

16 Ground 

 

2.2.6.3 Cara Kerja LCD Secara Umum 

Pada aplikasi umumnya RW diberi logika rendah “0”. Bus data terdiri dari 

4-bit atau 8-bit. Jika jalur data 4-bit maka yang digunakan ialah DB4 sampai dengan 

DB7. Sebagaimana terlihat pada tabel diskripsi, interface LCD merupakan sebuah 

parallel bus, dimana hal ini sangat memudahkan dan sangat cepat dalam pembacaan 

dan penulisan data dari atau ke LCD. Kode ASCII yang ditampilkan sepanjang 8-

bit dikirim ke LCD secara 4-bit atau 8 bit pada satu waktu. Jika mode 4-bit yang 

digunakan, maka 2 nibble data dikirim untuk membuat sepenuhnya 8-bit (pertama 

dikirim 4-bit MSB lalu 4-bit LSB dengan pulsa clock EN setiap nibble). Jalur 

kontrol EN digunakan untuk memberitahu LCD bahwa mikrokontroller 

mengirimkan data ke LCD. Untuk mengirim data ke LCD program harus menset 

EN ke kondisi high “1” dan kemudian menset dua jalur kontrol lainnya (RS dan 

R/W) atau juga mengirimkan data ke jalur data bus. 

Saat jalur lainnya sudah siap, EN harus diset ke “0” dan tunggu beberapa saat 

(tergantung pada datasheet LCD), dan set EN kembali ke high “1”. Ketika jalur RS 

berada dalam kondisi low “0”, data yang dikirimkan ke LCD dianggap sebagai 

sebuah perintah atau instruksi khusus (seperti bersihkan layar, posisi kursor dll). 
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Ketika RS dalam kondisi high atau “1”, data yang dikirimkan adalah data ASCII 

yang akan ditampilkan dilayar. Misal, untuk menampilkan huruf “A” pada layar 

maka RS harus diset ke “1”. Jalur kontrol R/W harus berada dalam kondisi low (0) 

saat informasi pada data bus akan dituliskan ke LCD. Apabila R/W berada dalam 

kondisi high “1”, maka program akan melakukan query (pembacaan) data dari 

LCD. Instruksi pembacaan hanya satu, yaitu Get LCD status (membaca status 

LCD), lainnya merupakan instruksi penulisan. Jadi hampir setiap aplikasi yang 

menggunakan LCD, R/W selalu diset ke “0”. Jalur data dapat terdiri 4 atau 8 jalur 

(tergantung mode yang dipilih pengguna), DB0, DB1, DB2, DB3, DB4, DB5, DB6 

dan DB7. Mengirim data secara parallel baik 4-bit atau 8-bit merupakan 2 mode 

operasi primer. Untuk membuat sebuah aplikasi interface LCD, menentukan mode 

operasi merupakan hal yang paling penting. 

Mode 8-bit sangat baik digunakan ketika kecepatan menjadi keutamaan 

dalam sebuah aplikasi dan setidaknya minimal tersedia 11 pin I/O (3 pin untuk 

kontrol, 8 pin untuk data). Sedangkan mode 4 bit minimal hanya membutuhkan 7-

bit (3 pin untuk kontrol, 4 pin untuk data). Bit RS digunakan untuk memilih apakah 

data atau instruksi yang akan ditransfer antara microcontroler dan LCD. Jika bit ini 

di set (RS = 1), maka bit pada posisi kursor LCD saat itu dapat dibaca atau ditulis. 

Jika bit ini di reset (RS = 0), merupakan instruksi yang dikirim ke LCD atau status 

eksekusi dari instruksi terakhir yang dibaca.  
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Gambar 2.7 Skematik LCD 16x2 

 

2.2.7. Relay 

Relay perama kali ditemukan oleh Joseph Henry pada tahun 1835. Dalam 

dunia elektronika, relay dikenal sebagai komponen yang dapat 

mengimplementasikan logika switching. Sebelum tahun 70an, relay merupakan 

“otak” dari rangkaian pengendali. Baru setelah itu muncul PLC yang mulai 

menggantikan posisi relay. 

Relay adalah suatu peranti yang menggunakan elektromagnet untuk 

mengoperasikan seperangkat kontak sakelar. Susunan paling sederhana terdiri 

dari kumparan kawat penghantar yang dililit pada inti besi. Bila kumparan ini 

dienergikan, medan magnet yang terbentuk menarik armatur berporos yang 

digunakan sebagai pengungkit mekanisme sakelar. 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Sakelar
http://id.wikipedia.org/wiki/Kumparan
http://2.bp.blogspot.com/--FM7qKuFNYw/U5beQWAOMQI/AAAAAAAACCM/4Zzyq3NVfTI/s1600/untitled.bmp
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Gambar 2.8 Relay 

 

2.2.8. Transistor 

Walter Houser Brattain adalah fisikawan Amerika Serikat yang menerima 

Hadiah Nobel Fisika 1956 untuk penemuan transistor bersama John Bardeen dan 

William Shockley. Walter H. Brattain lahir di Amoy, Cina, pada tanggal 10 

Februari 1902, putra R. Ross Brattain dan Ottilie tag. Ia menghabiskan masa kecil 

dan remaja di Negara Bagian Washington dan menerima gelar BS Gelar dari 

Whitman College pada tahun 1924. Ia dianugerahi gelar MA oleh University of 

Oregon pada tahun 1926 dan Ph.D. gelar oleh University of Minnesota pada tahun 

1929.  

komponen elektronika semikonduktor yang memiliki 3 kaki elektroda, yaitu 

Basis (Dasar), Kolektor (Pengumpul) dan Emitor (Pemancar). Komponen ini 

berfungsi sebagai penguat, pemutus dan penyambung (switching), stabilitasi 

http://2.bp.blogspot.com/-3rhGaNMScwE/U0WeG1lw2eI/AAAAAAAAEWQ/vqE4yqnHjfQ/s1600/relay2.png
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tegangan, modulasi sinyal dan masih banyak lagi fungsi lainnya. Selain itu, 

transistor juga dapat digunakan sebagai kran listrik sehingga dapat mengalirkan 

listrik dengan sangat akurat dan sumber listriknya. 

 

Gambar 2.9 Transistor 

2.2.9. Led 

Pada tahun 1907, Henry Joseph Round (Inggris) menemukan bahwa bahan 

anorganik dapat menyala ketika sebuah arus listrik diterapkan. Pada tahun yang 

sama, ia menerbitkan penemuannya dalam jurnal "Dunia Listrik". Itu lah awal mula 

ditemukannya Light Emiting Dioda. 

LED adalah singkatan dari Light Emiting Dioda, merupakan komponen 

yang dapat mengeluarkan emisi cahaya. LED merupakan produk temuan lain 

setelah dioda. Strukturnya juga sama dengan dioda, tetapi belakangan ditemukan 

bahwa elektron yang menerjang sambungan P-N juga melepaskan energi berupa 

energi panas dan energi cahaya. LED dibuat agar lebih efisien jika mengeluarkan 

cahaya. Untuk mendapatkan emisi cahaya pada semikonduktor, doping yang pakai 

adalah galium, arsenic dan phosporus. Jenis doping yang berbeda menghasilkan 
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warna cahaya yang berbeda pula. 

 

 

Gambar 2.10 LED 

 

2.2.10. Resistor 

Resistor yang kita kenal saat ini adalah buah tangan dari seorang  Georg 

Simon Ohm dilahirkan pada tanggal 16 Maret 1789 di kota Erlangen di Bavaria, 

yang sekarang Jerman. Dia meninggal pada 6 Juli 1854 di Munich, Bavaria, Jerman. 

Ohm berasal dari keluarga Protestan. Ayahnya, Johann Wolfgang Ohm, adalah 

seorang ahli kunci sementara ibunya, Maria Elizabeth Beck, adalah putri seorang 

penjahit.Meskipun orang tuanya tidak memiliki  pendidikan formal, ayah Ohm 

adalah seorang pria yang luar biasa yang telah mendidik dirinya ke tingkat yang 

tinggi dan mampu memberikan anak-anaknya pendidikan melalui 

ajarannya  sendiri. 

Resistor adalah komponen dasar elektronika yang digunakan untuk 

membatasi jumlah arus yang mengalir dalam suatu rangkaian. Kemampuan 
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resistor dalam menghambat arus listrik sangat beragam disesuaikan dengan nilai 

resistansi resistor tersebut. Resistor bersifat resistif dan umumnya terbuat dari 

bahan karbon. Satuan resistansi dari suatu resistor disebut Ohm atau dilambangkan 

dengan simbol Ω. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.11 Resistor 

 

2.2.11. kapasitor 

Kapasitor adalah komponen elektronika yang dapat menyimpan muatan 

listrik. Struktur sebuah kapasitor terbuat dari dua buah plat metal yang dipisahkan 

oleh suatu bahan dielektrik. Bahan-bahan dielektrik yang umum dikenal misalnya 

udara vakum, keramik, gelas dan lain-lain. Jika kedua ujung plat metal diberi 

tegangan listrik, maka muatan-muatan positif akan mengumpul pada salah satu kaki 

(elektroda) metalnya dan pada saat yang sama muatan-muatan negatif  

Terkumpul pada ujung metal yang satu lagi. Muatan positif tidak dapat 

mengalir menuju ujung kutup negatif dan sebaliknya muatan negatif tidak bisa 

menuju ke ujung kutup positif, karena terpisah oleh bahan dielektrik yang non-

konduktif. Muatan elektrik ini "tersimpan" selama tidak ada konduksi pada ujung-

ujung kakinya. Di alam bebas, fenomena kapasitor ini terjadi pada saat 
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terkumpulnya muatan-muatan positif dan negatif di awan. Kapasitor ditemukan 

oleh penemu kapasitor yang bernama Ewald Georg von Kleist ( Oktober 1745) 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.12 Kapasitor 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.3. KESIMPULAN  

Dari evaluasi hasil kerja alat dapat diambil beberapa kesimpulan dalam 

pembuatan skripsi ini, Kesimpulan yang diambil oleh penulis adalah :  

1. Berdasarkan dari Uji black box dan uji validasi oleh ahli, Perancangan Traffic 

Light dengan Microcontroller Atmega 328 ini secara sistem memang sudah 

dapat dikatakan berhasil, akan tetapi masih dalam berbentuk miniatur, jadi 

masih belum diketahui hasilnya secara pasti apakah sama, apabila diaplikasikan 

dalam bentuk pada umumnya. 

2. Perancangan Traffic Light dengan Microcontroller Atmega 328 ini disertai 

dengan pengontrolan melalui monitor PC yang dihubungkan dengan sistem 

LAN dan akan lebih baik lagi jika mengunakan jaringan Wifi. 

 

5.4. SARAN  

1. Penulis berharap akan ada mahasiswa-mahasiswa lain yang akan 

mengembangkan alat ini lebih menjadi lebih baik  lagi. 

2. Diharapakan pembaca dapat memberi saran dan kritik terhadap penulis dalam 

perancangan alat ini.  
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