
 

 

 
 
 

10 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

 

 

2.1 Tinjauan Pustaka  

Pada perkembangan sistem timbangan, pembuatan PENITI’s tidak lepas 

dari penelitian – penelitian yang telah dilakukan oleh orang lain yang terkait dengan 

timbangan seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Rahmat Alvian (2014), Arif 

Lukman Khakim (2015), dan Febbi Tania Sipayung (2015).  

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Rahmat Alvian menjelaskan bahwa 

timbangan yang dibuatnya dapat menimbang gula secara otomatis. Penelitian 

tersebut menjelaskan bentuk dari timbangan itu berupa prototipe sedangkan 

PENITI’s merupakan bentuk nyata dari timbangan [1].    

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Arif Lukman Khakim menjelaskan 

mengenai pembuatan timbangan digital menggunakan Mikrokontroler ATMega32 

sebagai pengendalinya. Penelitian tersebut terfokus pada perbandingan nilai berat 

benda dengan nilai harga benda tersebut. Pada perancangan PENITI’s, pengukuran 

yang difokuskan mengenai nilai massa subjek dan nilai tinggi subjek serta 

perhitungan nilai ideal tubuh subjek [2]. 

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Febbi Tania Sipayung menjelaskan 

mengenai pengukuran tinggi badan seseorang. Penggunaan Arduino UNO sebagai 

pengendali dan Ultrasonik sebagai sensor merupakan komponen utama dari 

timbangan yang dibuatnya. Pada PENITI’s penggunaan Mikrokontroler 

ATMega16 sebagai pengendali dan menggunakan sensor Ultrasonik dan sensor 

Strain Gauge sebagai sensor utamanya [3]. 

Dengan penelitian – penelitian yang telah dilakukan, PENITI’s berfokus 

pada penghitungan nilai ideal tubuh berdasarkan nilai massa dan tinggi badan 

subjek dengan Mikrokontroler ATMega16 sebagai pengendali utamanya.  
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2.2 Dasar Teori  

2.2.1 Ketingggian  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ketinggian merupakan 

kata berimbuhan dari kata dasar “tinggi” dimana memiliki berbagai macam kelas 

kata dan definisi. Dalam ruang lingkup tulisan ini, ketinggian memiliki kelas kata 

yang ditempatkan pada kata benda dan memiliki definisi tinggi suatu titik di atas 

bidang acuan [4]. Dalam ruang lingkup ini, bidang acuan diukur dari permukaan 

tanah. Pada proses pertumbuhan pada manusia, ketinggian seseorang di ukur dari 

permukaan tanah sampai dengan kepala (tanpa menghiraukan ukuran, model, dan 

ketebalan rambut). Ketinggian tubuh seseorang dipengaruhi oleh faktor internal dan 

faktor eksternal. Pada faktor internal, ketinggian dipengaruhi oleh lempeng epifisis 

pada tubuh manusia dan faktor eksternal dipengaruhi oleh kegiatan – kegiatan 

seperti olahraga secara teratur. Mengacu pada faktor internal yang berada pada 

tubuh manusia, bagian lempeng epifisis ini merupakan bagian yang paling penting 

dan bertanggung jawab pada pertumbuhan manusia. Selama bagian lempeng 

epifisis pada tubuh manusia belum tertutup, maka masih ada kemungkinan tubuh 

seseorang dapat bertambah tinggi. Jika lempeng epifisis pada tubuh manusia sudah 

tertutup, maka pertumbuhan pada seseorang berarti sudah mencapai tahap 

maksimal (tidak dapat bertambah tinggi lagi). Secara alami, terdapat perbedaan 

pada batas usia maksimal penutupan tulang lempeng epifisis pada tubuh manusia 

antara pria dan wanita. Perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan jumlah hormon 

yang dimiliki tubuh seperti hormon pertumbuhan, hormon kedewasaan, dan 

hormon tiroid. 
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Gambar 2.1 Lempeng Epifisis (Epiphyseal Plate) [5]  

 

 

Gambar 2.2 Pertumbuhan pada Lempeng Epifisis [6] 

 

Pada tubuh wanita, perkembangan jumlah hormon tersebut relatif lebih 

cepat, hingga pada akhirnya penutupan lempeng epifisis juga terjadi lebih cepat 

daripada tubuh pria. Lempeng epifisis pada tulang paha wanita akan menutup pada 

usia sekitar 15 – 19 tahun. Sedangkan untuk pria, lempeng epifisis tulang paha pria 

akan menutup pada usia sekitar 17 – 21 tahun. Contoh lainnya, pada bagian tulang 

lengan atas tubuh wanita menutup pada usia sekitar 18 – 22 tahun. Sedangkan pada 
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tubuh pria, tulang lengan atasnya akan tertutup ketika memasuki umur 20 – 25 

tahun. Dengan 2 (dua) hal tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang wanita secara 

alami memang mempunyai kesempatan pertambahan tinggi tubuhnya lebih singkat 

dibanding seorang pria [7].  

  

2.2.2 Massa  

Massa berasal dari bahasa Yunani, μάζα  adalah suatu sifat fisika dari suatu 

benda yang digunakan untuk menjelaskan berbagai perilaku objek yang terpantau. 

Dalam kegunaan sehari – hari, massa biasanya disinonimkan dengan berat. Namun 

menurut pemahaman ilmiah modern, berat pada sebuah objek diakibatkan oleh 

interaksi massa dengan medan atau percepatan gravitasi [8]. 

Pada tubuh manusia dilengkapi dengan indra – indra perasa yang 

membuatnya dapat merasakan berbagai fenomena yang diasosiasikan dengan 

massa. Seseorang dapat mengamati suatu objek untuk menentukan ukurannya, 

mengangkatnya untuk merasakan nilai massanya, dan mendorongnya untuk 

merasakan gaya gesek benda tersebut. Penginderaan ini merupakan bagian dari 

pemahaman mengenai massa, namun tidak ada satu pun yang secara penuh dapat 

mewakili konsep abstrak massa. Konsep abstrak berasal dari gabungan berbagai 

pengalaman manusia. 

 

 

Gambar 2.3 Sir Isaac Newton [9] 
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Konsep modern massa diperkenalkan oleh Sir Isaac Newton (1642 – 1727) 

dalam penjelasan ilmu pengetahuan mengenai konsep gravitasi dan inersia yang 

dikembangkannya. Sebelumnya, berbagai fenomena konsep gravitasi dan inersia 

dipandang sebagai 2 (dua) hal yang berbeda dan tidak berhubungan sama sekali. 

Namun, Isaac Newton menggabungkan fenomena – fenomena ini dan berargumen 

bahwa ke semua fenomena ini disebabkan oleh adanya keberadaan massa. 

 

2.2.2.1 Satuan Massa  

Alat yang digunakan untuk mengukur massa adalah timbangan. Dalam 

satuan SI, massa diukur dalam satuan kilogram (kg). Terdapat pula berbagai macam 

satuan massa lainnya, seperti: 

a. gram: 1 g = 0,001 kg (1000 g = 1 kg) 

b. ton: 1 ton = 1000 kg 

c. MeV/c2 (Umumnya digunakan untuk mengalamatkan massa partikel subatom) 

[8]. 

 

2.2.2.2 Perbedaan Massa dengan Berat 

Definisi dari berat adalah besaran yang menunjukkan ukuran percepatan 

gravitasi yang mempengaruhi massa benda. Berat suatu benda dapat berubah – ubah 

tergantung pada percepatan gravitasi di lingkungan. Adapun perbedaan massa 

dengan berat adalah :   

 

Aspek Massa Berat 

 Pengertian 
Jumlah partikel / materi suatu 

zat / benda 

Massa yang dipengaruhi 

gravitasi 

 Nilai Tetap / tidak berubah 
Berubah sesuai gravitasi 

tempatnya berada 

 

 

Tabel 2.1 Perbedaan Massa dengan Berat [10] 
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Tabel 2.1 Perbedaan Massa dengan Berat [10] (Lanjutan) 

Aspek Massa Berat 

 Satuan Kg (Kilogram) N (Newton) 

 Besaran Pokok dan skalar Turunan dan vektor 

 Arah Tidak memiliki arah Memiliki arah 

 Alat ukur Neraca Neraca pegas / Dinamometer 

 

2.2.3 Indeks Massa Tubuh (IMT) 

IMT adalah istilah Bahasa Indonesia untuk BMI (Body Mass Index). 

Definisi dari IMT adalah nilai rasio yang digunakan untuk mengukur ideal atau 

tidaknya massa tubuh seseorang berdasarkan perhitungan massa tubuh dan tinggi 

badan seseorang. Menurut para peneliti dari Perelman School of Medicine, 

University of Pennsylvania, Indeks Massa Tubuh (IMT) tidak menghitung massa 

otot, keseluruhan komposisi tubuh, kepadatan tulang, ras, serta perbedaan jenis 

kelamin. Namun, IMT dapat dijadikan panduan tingkat nilai ideal tubuh seseorang 

karena tingkat kegemukan setiap orang berbeda. Rumus menghitung IMT adalah 

sebagai berikut : [11]. 

 

 

 

 

2.2.3.1 Arti Angka – Angka yang Diperoleh dari Perhitungan IMT 

Setelah melakukan pengujian pengukuran nilai tinggi badan dan nilai massa 

tubuh, maka nilai IMT dapat dilperoleh. Berdasarkan perumusan IMT diatas,maka 

dapat diketahui klasifikasi angka IMT pada tabel berikut.  

IMT Klasifikasi 

< 17 Sangat Kurus 

17,0 - 18,4 Kurus 

  

 

 …..……(1) 
Massa Tubuh (Kg) 

(Tinggi Badan (cm) / 100 ) 2  

IMT     = 

Tabel 2.2 Klasifikasi IMT [11] 



 

 

16 
 
 

 

 

Tabel 2.2 Klasifikasi IMT [11] (Lanjutan) 

IMT Klasifikasi 

18,5 - 24,9 Normal 

25,0 - 29,9 Gemuk 

30,0 - 34,9 Obesitas Level I 

35,0 - 39,9 Obesitas Level II 

> 40 Obesitas Level III 

 

Meskipun IMT pada umumnya dapat digunakan pada pria dan wanita, 

namun ada pengecualian diantaranya: 

a. Tidak berlaku bagi orang – orang yang sedang melakukan program 

pembangunan otot, seperti olahragawan / atlet. 

b. Tidak berlaku bagi orang – orang yang kehilangan massa ototnya atau bersifat 

abnormal. 

c. Bukan perhitungan yang akurat untuk orang yang berusia lanjut (lansia). 

 

2.2.3.2 Faktor Resiko Terkait Obesitas 

Seseorang yang memiliki nilai IMT lebih dari atau sama dengan 30 maka 

termasuk dengan golongan orang yang memiliki kadar massa yang lebih dari 

normalnya (obesitas). Obesitas merupakan penumpukan lemak pada tubuh 

seseorang yang melebihi kadar yang seharusnya terdapat pada tubuh orang tersebut. 

Adapun risiko penyakit yang terkait dengan obesitas yaitu : 

a. Penyakit jantung 

b. Tekanan darah tinggi 

c. Kolesterol LDL tinggi (kolesterol "jahat") 

d. Kolesterol HDL rendah (kolesterol "baik") 

e. Diabetes (glukosa darah tinggi) 

 

 

 

 

http://www.medkes.com/2013/05/gejala-komplikasi-pengobatan-diabetes.html
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2.2.4 Timbangan  

Timbangan merupakan sebuah alat yang digunakan untuk melakukan 

pengukuran massa suatu benda. Timbangan sendiri dapat dikelompokkan dalam 

beberapa kategori berdasarkan klasifikasinya. Dilihat dari cara kerjanya, jenis 

timbangan dapat dibedakan atas : 

a. Timbangan Manual, yaitu timbangan yang bekerja secara mekanis dengan 

sistem pegas dan menggunakan indikator berupa jarum sebagai penunjuk 

ukuran massa yang telah terskala. 

b. Timbangan Digital, yaitu timbangan yang bekerja secara elektronis dengan 

tenaga listrik dan indikatornya berupa angka digital pada layar bacaan. 

c. Timbangan Hybrid, yaitu jenis timbangan yang cara kerjanya merupakan 

perpaduan (gabungan) antara timbangan manual dan digital. Timbangan jenis 

Hybrid ini menggunakan display digital tetapi bagian platform menggunakan 

plat mekanik. 

 

Berdasarkan penggunaannya, timbangan – timbangan dapat dikelompokkan 

sebagai berikut : 

a. Timbangan Badan, yaitu jenis timbangan yang digunakan untuk mengukur 

massa badan.  

b. Timbangan Gantung, yaitu jenis timbangan yang digantung dan bekerja dengan 

prinsip tuas. 

c. Timbangan Lantai, yaitu jenis timbangan yang diletakkan di permukaan tanah.  

d. Timbangan Duduk, yaitu jenis timbangan benda yang ditimbang dalam 

keadaan duduk dan benda yang dapat diukur hanya benda berukuran kecil 

sampai sedang. 

e. Timbangan Meja, yaitu jenis timbangan yang biasanya digunakan di meja. 

f. Timbangan Counting, yaitu timbangan hitung yang biasa digunakan untuk 

menimbang barang yang berjumlah, dan biasanya digunakan untuk 

menghitung barang bermassa kecil. 

g. Timbangan Hewan, yaitu timbangan yang digunakan untuk menimbang hewan 

ternak seperti sapi, kerbau maupun kambing. 

http://www.rayastock.com/6-alat-pengujian
http://tokodigital.co.id/


 

 

18 
 
 

 

 

h. Timbangan Emas, yaitu jenis timbangan yang memiliki akurasi tinggi untuk 

mengukur massa emas (logam mulia) [12]. 

 

2.2.5 Gelombang 

Definisi dari gelombang merupakan getaran yang merambat. Gelombang 

terjadi karena adanya sumber getaran. Pada perambatan gelombang merambatkan 

energi gelombang, sedangkan perantaranya tidak ikut merambat. Berdasarkan pada 

medium perambatannya, gelombang dapat dibedakan menjadi 2 (dua) buah 

gelombang, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik.  

a. Gelombang mekanik adalah jenis gelombang yang memerlukan medium 

dalam perambatannya baik padat maupun cair. Suara atau bunyi merupakan 

contoh dari gelombang mekanik yang dapat merambat melalui zat padat atau 

cair. 

b. Gelombang elektromagnetik adalah jenis dari gelombang yang tidak 

memerlukan medium dalam perambatannya seperti gelombang radio. 

 

Berdasarkan arah perambatannya, gelombang dapat dibedakan menjadi 2 (dua) 

buah yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. 

a. Gelombang Transversal adalah jenis gelombang yang arah getarannya tegak 

lurus terhadap arah rambatannya. 

b. Gelombang Longitudinal adalah gelombang yang arah getarannya sejajar 

dengan arah rambatannya. 

 

Selain itu, di dalam gelombang juga terjadi peristiwa pemantulan 

gelombang. Pemantulan gelombang terjadi pada saat gelombang yang merambat 

dalam suatu medium sampai bidang batas medium tersebut dengan medium lainnya 

[13]. 
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2.2.5.1 Gelombang Ultrasonik 

Gelombang ultrasonik merupakan jenis gelombang yang berupa suara atau 

getaran dengan frekuensi yang terlalu tinggi untuk bisa didengar oleh manusia, 

yaitu sekitar kurang lebih 20kHz sampai dengan 20Mhz. Ada beberapa hewan yang 

menggunakannya untuk komunikasi, seperti lumba – lumba. Selain itu, kelelawar 

menggunakan  gelombang ultrasonik untuk sistem navigasi mereka. 

Gelombang ultrasonik dapat merambat dalam medium padat, cair dan 

gas. Perambatan gelombang ultrasonik di permukaan zat cair hampir sama dengan 

permukaan zat padat padat. Gelombang ultrasonik memiliki kecepatan rambat 

bunyi sebesar 340 m/s di udara. 

Dalam perkembangan teknologi, gelombang ultrasonik juga digunakan 

dalam alat pengukuran jarak. Gelombang ultrasonik yang dipancarkan akan 

dipantulkan kembali dan kemudian diterima. Sehingga dapat diketahui jarak antara 

pemancar dan media pantul. 

 

 

Gambar 2.4 Sistem Pengukuran Jarak [14] 

 

a. Karakteristik Gelombang Ultrasonik 

Gelombang ultrasonik termasuk dalam gelombang bunyi yang terdiri atas 

amplitudo dan frekuensi. Pada saat melakukan pengiriman sensor ultrasonik, 

gelombang ultrasonik akan terpancar dan akan diperoleh satu nilai frekuensi yang 

tetap dengan nilai tegangan yang berbeda – beda. Tegangan yang berbeda – beda 

ini tergantung dari jarak antara transmitter dengan receiver dari sensor ultrasonik. 

Semakin jauh jarak antara transmitter dengan receiver  maka semakin kecil nilai 

tegangan yang ditangkap tetapi frekuensi yang diterima oleh receiver tetap tidak 



 

 

20 
 
 

 

 

berubah. Jadi nilai frekuensi tidak berpengaruh terhadap perubahan dari nilai 

tegangan. 

 

b. Periode dan Frekuensi 

Getaran merupakan gerakan bolak – balik yang ada disekitar titik 

keseimbangan yang mana kuat lemahnya dipengaruhi oleh besar kecilnya energi  

yang  diberikan.  Suatu  getaran  frekuensi  adalah  satu  kali  gerak bolak – balik 

penuh. Suatu getaran tidak akan lepas dari namanya periode dan frekuensi. Periode 

merupakan waktu yang diperlukan untuk melakukan satu kali getaran penuh, dan 

frekuensi adalah banyaknya getaran yang terjadi dalam setiap detiknya. Adapun 

rumus dari periode terhadap frekuensi adalah sebagai berikut :  

 

T = 1 / f   ………. (2) 

 

2.2.6 Gaya 

Definisi dari gaya adalah suatu kekuatan (baik tarikan atau dorongan) yang 

mengakibatkan benda yang dikenainya mengalami perubahan posisi (bergerak) 

atau berubah bentuk. Gaya juga dapat diartikan sebagai suatu tarikan atau dorongan 

yang diberikan sebuah benda terhadap benda lain.  

Gaya memiliki arah gaya. Seperti tarikan mempunyai arah yang mendekati 

orang / hewan / benda yang menariknya sedangkan dorongan mempunyai arah yang 

menjauhi orang / hewan / benda yang mendorongnya. Gaya pun mempunyai nilai, 

maka gaya disebut sebagai besaran vektor. Gaya sebagai besaran vektor 

digambarkan dengan sebuah anak panah. Arah anak panah menggambarkan arah 

gaya, sedangkan panjang anak panah tersebut menggambarkan besarnya gaya.  

Gaya dapat menyebabkan benda mengalami perubahan baik berubah 

bentuknya, berubah posisinya, berubah kecepatannya, berubah volumenya, dan 

juga berubah arahnya. Gaya disimbolkan dengan huruf F singkatan dari Force. 

Dalam satuan Internasional (SI), satuan gaya adalah Newton (N). 
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2.2.6.1 Sifat – Sifat Gaya 

Gaya mempunyai 3 sifat, yaitu : 

a. Sebuah gaya dapat mengubah bentuk benda. 

b. Sebuah sgya dapat mengubah arah gerak benda 

c. Sebuah gaya dapat menyebabkan benda bergerak atau berpindah tempat. 

 

2.2.6.2 Jenis – Jenis Gaya 

Berdasarkan pada kontak antara benda yang memberikan gaya dengan 

benda yang dikenai gaya, gaya dapat dibedakan menjadi 2 (dua) buah yaitu gaya 

sentuh dan gaya tak sentuh : 

2.2.6.2.1 Gaya Sentuh  

Gaya sentuh merupakan gaya yang dilakukan dengan persentuhan atau 

kontak lengsung antara benda yang memberikan gaya dengan benda yang dikenai 

gaya. Contoh dari gaya sentuh adalah : 

a. Gaya otot adalah sebuah gaya yang yang ditimbulkan oleh otot baik otot 

manusia maupun otot hewan. 

b. Gaya pegas yaitu sebuah gaya pulih yang disebabkan oleh benda yang 

mengalami perenggangan.  

c. Gaya gesek adalah sebuah gaya yang timbul karena adanya gesekan antara 

permukaan dua benda atau lebih.  

d. Gaya tekan adalah sebuah gaya yang disebabkan oleh tekanan suatu objek yang 

menyebabkan objek berpindah ataupun berubah bentuknya. 

 

2.2.6.2.2 Gaya Tak Sentuh  

Gaya tak sentuh merupakan gaya yang dikerjakan tanpa adanya persentuhan 

atau kotak langsung antara benda yang memeberikan gaya dengan benda yang 

dikenai gaya. Contoh dari gaya tak sentuh adalah : 

a. Gaya magnet adalah sebuah gaya tarik atau tolak yang ditimbulkan oleh benda 

yang besifat magnet.  

b. Gaya gravitasi adalah sebuah gaya tarik yang ditimbukan oleh benda untuk 

menarik benda lain ke arah pusat benda yang bersangkutan.  

http://ki-tapunya.blogspot.com/2013/10/pengertian-sifat-dan-cara-membuat-magnet.html
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c. Gaya berat atau berat benda. Berat benda merupakan gaya gravitasi bumi yang 

bekerja pada benda tersebut [15].  

 

2.2.6.3 Gaya Tekan  

Sebuah tekanan merupakan gaya yang bekerja pada suatu bidang per satuan 

luas permukaan bidang tersebut. Bidang yang diberikan gaya disebut bidang tekan, 

sedangkan gaya yang diberikan pada bidang tekan tersebut adalah gaya tekan. 

Dalam satuan internasional (SI), satuan tekanan adalah Pascal (Pa). Satuan ini 

dinamai berdasarkan dengan nama ilmuwan Prancis, Blaise Pascal. Secara 

matematis, tekanan dapat dinyatakan dalam perumusan berikut : 

 

 

P = F / A    ………. (3) 

 

Keterangan: 

P : Tekanan (Pa) 

F : Gaya tekan (N)  

A : Luas Bidang Tekan (m2). 

 

 

2.3 Komponen – Komponen yang Digunakan  

2.3.1. Pengendali (Controller) 

Pengendali dapat dikatakan sebagai otak dari sebuah sistem kontrol. Jadi, 

pengendali adalah suatu komponen yang berfungsi untuk mengolah semua data 

yang diperoleh  oleh  sensor  baik  data  masukan (data input)  atau  keluaran (data 

output).  Pengendali harus dapat ditanamkan program agar semua komponen dapat 

saling terintegerasi dan dapat bekerja sesuai dengan fungsinya. Dalam tulisan ini 

memaparkan mikrokontroler ATMega16 sebagai pengendali sistem kontrol. 
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2.3.1.1 Mikrokontroler (Microcontroller) 

Mikrokontroler adalah sebuah sistem komputer yang lengkap dalam sebuah 

chip. Mikrokontroler tidak lebih dari sekedar sebuah mikroposesor karena sudah 

terdapat ROM (Read Only Memory), beberapa port input maupun port output dan 

beberapa fitur seperti pencacah atau pewaktu, ADC (Analog to Digital Cenverter),   

DAC   (Digital   to   Analog   Converter),   dan   dapat mekakukan komunikasi 

serial. Salah satu mikrokontroler yang banyak digunakan saat ini adalah jenis 

mikrokontroler AVR. AVR adalah jenis mikrokontroler RISC (Reduce Instruction 

Set Computer) memiliki arsitektur 8 (delapan) bit. Secara umum, mikrokontroler 

AVR dikelompokan menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu keluarga AT90Sxx, ATMega 

dan Attiny. Pada dasarnya yang membedakan masing – masing kelas adalah 

memori dan fiturnya. 

Mikrokontroler yang digunakan dalam PENITI’s menggunakan 

mikrokontroler ATMega16. Jumlah kaki yang terdapat pada ATMega16 ada 40 

(empat puluh) kaki yang mempunyai fungsi masing – masing. 

 

Mikrokontroler ATMega16 adalah jenis mikrokontroler AVR (Alf and 

Vegard’s RSCI Prosessor). Semua instruksi dalam mikrokontroler ATMega16 

 

Gambar 2.5 Mikrokontroler ATMega16 [16] 
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dikemas dalam kode 16 (enam belas) bit dan sebagian besar instruksi dieksekusi 

dalam satu siklus detak (clock).  

 

 

Gambar 2.6 Blok Diagram Mikrokontroler ATMega16 [17]  

 

Dalam mikrokontroler ATMega16 terdapat beberapa fitur. Berikut adalah 

penjelasan fitur – fitur yang ada di dalam mikrokontroler ATMega16 sebagai 

pengendali pada PENITI’s :  

a. Jumlah ada 40 (empat puluh) buah kaki 

b. Saluran input / output ( I/O ) ada 32 (tiga puluh) buah yaitu: PORT A 

berjumlah 8 (delapan) buah, PORT B berjumlah 8 (delapan) buah, PORT C 

berjumlah 8 (delapan) buah, dan PORT D berjumlah 8 (delapan) buah. Semua 

saluran I/O tersebut berawal dari 0 sampai 7. 

c. 131 buah instruksi dalam satu clock. 

d. Tegangan VCC maksimum = 4,5 - 5,5 volt DC. 

e. Kapasitas memori flash = 16 (enam belas) kb. 

f. Total penulisan dan penghapusan memori flash = 10.000 kali. 
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g. Nilai kapasitas memori EPROM = 512 byte. 

h. Total penulisan dan penghapusan memori EPROM = 100.000 kali. 

i. Nilai kapasitas memori SRAM = 1 byte. 

j. Memiliki 2 (dua) buah timer/counter 8-bit dengan prescaler terpisah. 

k. Memiliki 1 (satu) buah timer/counter 16-bit dengan prescaler terpisah. 

l. Memiliki 4 (empat) channel PWM. 

m. Memiliki 8 (delapan) channel ADC 10 bit. 

n. Memiliki mode real time counter (RTC) dengan osilator terpisah. 

o. Memiliki jalur komunikasi serial. 

p. Memiliki 6 (enam) mode sleep : idle, power down, standby, ADC noise 

reduction, extended standby. 

q. Memiliki RC osilator 

r. Antarmuka : SPI. 

s. Memiliki internal analog komparator dan memiliki watchdog timer. 

 

Berikut merupakan gambar urutan kaki – kaki mikrokontroler ATMega16 

dan penjelasan dari kaki- kaki tersebut. 

 

 

Gambar 2.7 Kaki – Kaki Mikrokontroler ATMega16 [14] 
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a. VCC merupakan pin yang berfungsi sebagai pin tegangan input.  

b. GND merupakan pin Ground. 

c. AVCC merupakan pin penyedia tegangan untuk channel ADC. 

d. XTAL1 dan XTAL2 merupakan pin masukan clock eksternal. 

e. AREF merupakan pin input tegangan referensi untuk ADC. 

f. PORT A (PORTA.0 sampai PORTA.7) 

Port A berfungsi sebagai channel input analog pada konverter A/D. Port A 

juga berfungsi sebagai port I/O 8-bit dua arah (jika A/D konverter tidak 

digunakan). Port ini juga menyediakan resistor pull-up (yang  dipilih untuk 

masing – masing bit). 

g. PORT B (PORTB.0 sampai PORTB.7) 

Port B merupakan port I/O 8-bit dua arah dengan resistor pull-up (yang dipilih 

untuk beberapa bit). 

h. PORT C (PORTC.0 sampai PORTC.7) 

Port C merupakan port I/O 8-bit dua arah dengan resistor pull-up (yang dapat 

dipilih untuk beberapa bit). 

i. PORT D (PORTD.0 sampai PORTD.7) 

Port D merupakan port I/O 8-bit dua arah dengan resistor pull-up (yang dapat 

dipilih untuk beberapa bit). Pada port D terdapat resert yang digunakan untuk 

mereset (memuat ulang) mikrontroler. 

 

Mikrokontroler ATMega16 sendiri dapat berkomunikasi dengan 

mikrokontroler lain atau dengan komputer yang dinamakan dengan sebutan 

komunikasi serial. Komunikasi serial merupakan sistem komunikasi yang 

pengiriman datanya per-bit secara beruntun dan bergantian. Komunikasi ini 

mempunyai kelebihan yaitu hanya membutuhkan 1 (satu) buah jalur dan jumlah 

kabel yang sedikit dibandingkan dengan komunikasi paralel. Pada prinsipnya, 

komunikasi serial merupakan komunikasi yang mana pengiriman data dilakukan 

per-bit sehingga menyebabkan pengiriman data akan lebih lambat dibandingkan 

komunikasi paralel..  
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Pada komunikasi serial terdapat 2 (dua) buah macam yaitu synchronus 

serial dan asynchronus serial. Synchronus serial merupakan komunikasi yang 

hanya terdapat 1 (satu) pihak (pengiriman atau penerima) yang menghasilkan satu 

clock dan mengirim  clock tersebut  bersama – sama dengan data. Salah satu contoh 

penggunaan Synchronus serial adalah terdapat pada transmisi data keyboard. 

Asynchronus serial merupakan jenis komunikasi dimana kedua pihak (pengirim 

dan penerima) masing – masing menghasilkan clock namun hanya data yang 

ditransmisikan tanpa clock. Agar data yang dikirim sama dengan data yang 

diterima, maka kedua frekuensi clock baik pengirim dan penerima harus sama dan 

harus dilakukan sinkronisasi. Setelah dilakukan sinkronisasi, pengirim akan 

mengirimkan datanya sesuai dengan frekuensi clock pengirim dan penerima akan 

membaca data yang telah diterima sesuai dengan frekuensi clock penerima. 

Contoh  penggunaan  asynchronus  serial  adalah pada Universal  Asnchronus 

Receiver Transmitter  (UART) yang digunakan pada serial port (COM) komputer. 

UART atau Universal Asynchronus Receiver Transmitter adalah protokol 

komunikasi yang umum digunakan dalam  pengiriman data serial antar device satu 

dengan device yang lainnya. Contohnya terdapat pada komunikasi antar sesama 

mikrokontroler atau pada mikrokontroler ke PC. Dalam melakukan pengiriman 

data, clock antara pengirim dan penerima harus sama karena paket data yang 

dikirim tiap bit mengandalkan clock tersebut. Jika clock pada pengirim dan 

penerima berbeda, maka tetap dapat mengirimkan data tetapi perlu adanya program 

tambahan pada mikrokontroler yang digunakan. 

 

2.3.2. Transduser 

Sebuah transduser merupakan suatu alat yang dapat mengubah suatu 

bentuk energi ke bentuk energi lainnya. Bentuk – bentuk energi tersebut antara lain 

energi listrik, energi kimia, energi mekanik, energi cahaya, energi elektromagnetik, 

energi bunyi dan energi panas. Pada dasarnya, semua alat yang dapat mengubah 

suatu bentuk energi ke bentuk energi lainnya dapat disebut sebagai transduser. 

Berdasarkan pada fungsinya, transduser terbagi menjadi 2 (dua) buah jenis 

yaitu transduser input dan transduser output. Transduser input merupakan jenis 
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dari transduser yang dapat mengubah bentuk energi fisik menjadi sinyal listrik. 

Bentuk energi fisik tersebut dapat berupa cahaya, suhu, tekanan maupun gelombang 

suara. Transduser input lebih dikenal dengan sebutan sensor. Transduser output 

merupakan jenis dari transduser yang dapat mengubah sinyal listrik menjadi energi 

fisik. Transduser output sering disebut juga dengan aktuator (pengggerak) [18]. 

 

2.3.3. Sensor 

Defiisi dari sensor adalah transduser yang memiliki fungsi untuk 

mengolah variasi bentuk energi seperti energi gerak, energi panas, energi cahaya, 

energi magnetis ataupun energi kimia. Sensor merupakan komponen penting bagi 

peralatan. Sensor juga berfungsi sebagai alat untuk mendeteksi (detektor). Sensor 

sendiri sering digunakan dalam proses pendeteksi untuk proses pengukuran. Sensor 

yang sering digunakan dalam berbagai rangkaian elektronika antara lain sensor 

jarak, sensor kelembapan, sensor suhu serta sensor tekanan [18]. Berikut adalah 

sensor – sensor yang digunakan pada penelitian PENITI’s : 

a. Sensor Jarak 

Sensor jarak merupakan jenis sensor yang memiliki fungsi untuk mengukur 

jarak berdasarkan letak dari suatu objek dengan objek yang tertaman sensor 

tersebut. Dalam klasifikasinya, sensor jarak ini dikelompokkan menjadi 2 (dua) 

buah yaitu, sensor ultrasonik dan sensor inframerah. Dalam PENITI’s, penulis 

menggunakan sensor ultrasonik sebagai sensor jarak yang bertipe sensor PING)) 

Paralax dan sensor HC-SR04.  

 

Gambar 2.8 Sensor PING)) Paralax [19] 
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Gambar 2.9 Sensor HCSR04 [20] 

 

Sensor ultrasonik sendiri memiliki sebuah transmitter dan sebuah reiceiver. 

Transmitter berfungsi untuk memancarkan gelombang ultrasonik dan receiver 

berfungsi untuk menangkap gelombang ultrasonik. Sensor ultrasonik adalah sensor 

yang bekerja berdasarkan prinsip pantulan gelombang ultrasonik. Prinsip kerja dari 

sensor ultrasonic yaitu transmitter memancaran gelombang ultrasonik yang 

nantinya akan terpantul oleh benda didepannya dan mengakibatkan gelombang 

ultrasonik terpantul. Gelombang pantulan tersebut akan diterima oleh receiver 

sebagai data input.  

 

 

 

Gambar 2.10 Prinsip Kerja Sensor Ultrasonik [19] 

 

Sensor PING)) Paralax dan sensor HC-SR04 merupakan contoh dari 

beberapa sensor ultrasonik. Penggunaan dari kedua sensor ini cukup mudah, hanya 

dengan menghubungkan port – port yang ada dengan mikrokontroler ATMega16 

sebagai pusat pengendali untuk memproses data input dari sensor dan 

mengeluarkan output sesuai dengan program yang ditanamkan pada mikrokontroler 
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ATMega16. Sensor PING)) Paralax dan sensor HC-SR04 ini memiliki karakteristik 

sebagai berikut ini :  

 

 

Penggunaan :  

Dalam PENITI’s, sensor PING)) Paralax dan sensor HC-SR04 yang 

terhubung dengan mikrokontroler ATMega16. Sensor PING)) Paralax memiliki 3 

pin yaitu pin GND yang terhubung dengan ground, pin VCC yang terhubung 

dengan tegangan 5V DC, dan pin I/O yang terhubung dengan portD.7 pada 

mikrokontroler ATMega16 untuk input output data dari sensor PING)) Paralax. 

Sensor HC-SR04 memiliki 4 pin yaitu pin GND yang terhubung dengan ground, 

pin VCC yang terhubung dengan tegangan 5V DC, pin TRIG yang terhubung 

Tabel 2.3 Karakteristik Sensor Ultrasonik 

Aspek Sensor PING)) Paralax Sensor HC-SR04 

Jumlah port 
3 buah port (VCC, GND, 

SIG) 

5 buah port (VCC, TRIG, ECHO, 

GND) 

Jarak 

Pengukuran 
2 sampai 300 cm 2 sampai 400 cm 

Tingkat 

Kestabilan 
Tinggi Sedang 

Indikator Ada, berupa led Tidak ada 

Port Data 1 buah SIG port 
1 buah Trigger port, dan 

1 buah Echo port 

Harga 

Satuan 
+ Rp 500.000,00 + Rp 27.500,00 

Penggunaan 

port 

VCC = Input +5 V DC 

GND = Ground 

SIG = Memancarkan dan  

menangkap Gelombang 

VCC = Input +5 V DC 

TRIG = Memancarkan Gelombang 

ECHO = Menangkap Gelombang 

GND = Ground 
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dengan portD.2 pada mikrokontroler ATMega16 untuk output data, dan pin ECHO 

yang terhubung dengan portD.3 pada mikrokontroler ATMega16 untuk input data   

 

b. Sensor Berat 

Sensor berat (load cell atau strain gauge) merupakan jenis sensor yang 

memiliki fungsi untuk mengukur massa benda. Dalam PENITI’s menggunakan 

sensor massa strain gauge.  

 

 

Gambar 2.11 Strain Gauge 50kg [21] 

 

Strain gauge ini terdiri dari selembar kertas foil logam tipis, yang dibentuk 

sedemikian rupa menjadi benang – benang yang sangat halus. Kertas foil tersebut 

terbungkus seluruhnya oleh lapisan film. Penggunaan strain gauge dipasangkan 

pada objek yang akan diberi tekanan mekanik. Ketika objek terkena tekanan 

menyebabkan kertas foil mengalami perlakuan yang sama sehingga benang – 

benangnya akan tertarik dan memanjang. Ketika hal itu terjadi, benang – benang 

tersebut menjadi lebih panjang dan berubah menjadi tipis sehingga tahanan 

listriknya bertambah. Perubahan nilai tahanan ini sangatlah kecil, sehingga 

diperlukan rangkaian khusus untuk mengukur nilaiya. 
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Gambar 2.12 Jembatan Wheatstone [22] 

 

Gambar diatas merupakan rangkaian jembatan Wheatstone (Wheatstone 

bridge) yang dibentuk oleh beberapa hambatan. Salah satu dari keempat sisi 

rangkaian ditempati oleh strain gauge (P) dan sisi lainnya oleh sebuah strain gauge 

lain yang identik, yang disebut sebagai dummy (R). Pada dummy tidak diberikan 

tekanan mekanis, karena untuk mengimbangi perubahan tahanan pada strain gauge 

pertama yang diakibatkan oleh suhu. Titik S adalah kombinasi seri antara sebuah 

resistor tetap dan sebuah resistor variabel. Salah satu cara untuk mengetahui nilai 

besarnya perubahan tahanan strain gauge adalah dengan cara mengatur resistor 

variabel sedemikian rupa sehingga tegangan pada titik a sserupa dengan tegangan 

pada titik c. Ketika hal ini dapat dicapai, rangkaian jembatan dikatakan berada 

dalam keadaan seimbang dan V outputnya akan sama dengan nol. Adapun 

perumusan dalam menghitung hambatan pada strain gauge yaitu menggunakan : 

 

 

Nilai – nilai Q dan S diketahui. Tahanan dummy pada titik suhu yang baku 

dapat diketahui dari datasheet, sehingga dapat dilakukan penghitungan nilai 

tahanan strain gauge, dibawah tekanan mekanis yang belum diketahui. Langkah 

terakhir yaitu menghitung nilai gaya yang hendak diukur, dengan merujuk pada 

perubahan nilai tahanan strain gauge. Biasanya, pada rangkaian jembatan ini 

dikalibrasi dengan cara memberikan gaya dengan nilai – nilai yang telah diketahui 

   Q / S = Rgauge / Rdummy   ………..(4) 

http://www.elektronikabersama.web.id/2011/05/perhitungan-hubungan-seri-atau.html
http://www.elektronikabersama.web.id/2011/05/resistor-dan-nilai-nilai-referensi.html
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besarnya, mengukur perubahan nilai tahanan strain gauge, dan mendata dan 

memplotkan hasil – hasil pengukuran ini dalam bentuk grafik yang menggambarkan 

nilai gaya dan tahanan. Dalam PENITI’s, strain gauge yang dipakai adalah strain 

gauge 50kg. Dalam penggunaannya, massa maksimal yang nantinya dapat diukur 

sebesar 200kg. Dengan demikian, PENITI’s membutuhkan 4 buah strain gauge 

50kg yang dipasangkan parallel dan membentuk jembatan Wheatstone full brigde.  

 

 

Gambar 2.13 Jembatan Wheatstone Full Brigde [23] 

 

Komponen Penunjang :  

Dalam kenyataannya, sensor strain gauge tersebut tidak dapat berdiri 

sendiri. Terdapat sebuah penguat agar tegangan yang dihasilkan dapat terbaca. 

Oleh karena itu, dalam tulisan dipaparkan mengenai modul penguat yang cocok 

untuk sensor strain gauge yaitu modul HX711. HX711 merupakan jenis modul 

timbangan, yang memiliki prinsip kerja mengkonversi nilai perubahan yang 

terukur dalam perubahan nilai resistansi dan mengkonversinya ke dalam 

besaran tegangan.  
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Gambar 2.14 Pin HX711 [24] 

 
 

Tabel 2.4 Spesifikasi HX711 [24] 

Aspek  HX711 

Struktur Sederhana 

Sensitifitas Tinggi 

Tegangan Input 5V DC 

Frekuensi 80Hz 

Pin Input 4 Pin 

Pin Output 6 Pin 

 

Prinsip kerja dari modul HX711 yaitu ketika bagian lain yang lebih elastik 

mendapat tekanan, maka pada sisi lain akan mengalami perubahan tegangan yang 

sesuai dengan yang dihasilkan oleh strain gauge, hal ini terjadi karena ada gaya 

yang seakan melawan pada sisi lainnya. Perubahan nilai resistansi yang diakibatkan 

oleh perubahan gaya tersebut diubah menjadi nilai tegangan oleh rangkaian 

pengukuran yang ada. Nilai massa dari objek yang diukur dapat diketahui dengan 

mengukur besarnya nilai tegangannya  
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Gambar 2.15 Kofigurasi Kabel Strain Gauge [25] 

 

 

Gambar 2.16 Hubungan Strain Gauge dengan HX711 [25] 

 

2.3.4. Penggerak Mekanik 

Definisi dari penggerak mekanik atau yang lebih dikenal dengan nama 

aktuator (actuator) adalah sebuah sistem mekanik yang dapat menggerakkan atau 

mengontrol sebuah sistem. Dalam bidang elektronika, sistem mekanik sendiri 

terdiri atas pengendali (driver) dan komponen yang dikendalikan. Pada PENITI’s 

menggunakan sistem mekanik yang berupa sebuah pengendali (driver) motor DC 

yaitu berupa modul L298N, dan komponen yang dikendalikan yaitu berupa motor 

DC. 

a. Modul L298N 

Modul L298N merupakan jenis modul yang berisikan IC L298N. Di dalam 

IC L298N itu sendiri terdapat rangkaian dari beberapa transistor. Kegunaan modul 

IC L298N untuk mengendalikan (driver) motor DC.  
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Gambar 2.17 Modul IC L298N [26] 

 

 

Gambar 2.18 Skematik Modul IC L298N [26] 

 

Adapun karakteristik – karakteristik dari modul L298N sebagai pengendali 

(driver) motor DC pada PENITI’s adalah sebagai berikut :  
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Tabel 2.5 Karakteristik Modul L298N [27] 

 

 

Modul L298N akan bekerja jika modul tersebut diberikan nilai logika oleh 

mikrokontroler ATMega16. Dalam modul L298N terdapat pin VCC yang 

terhubung dengan tegangan 5V DC sebagai tegangan untuk menghidupkan IC 

L298N itu sendiri, pin VS sebagai masukan 12V DC sebagai tegangan pengerak 

motorDC, pin GND terhubung dengan ground, pin ENA1 dan ENA2 sebagai 

masukan input logika dari mikrokontroler ATMega16, dan pin OUT1 dan OUT2 

sebagai output logika untuk menggerakan motor DC. Adapun hubungan nilai logika 

dengan arah putarannya :  

 

IN1 IN2 OUT1 OUT2 MOTOR 

0 0 0 0 OFF 

0 1 0 1 CCW 

1 0 1 0 CW 

1 1 1 1 HOLD 

 

b. Motor DC  

Motor DC merupakan jenis komponen elektronika yang memerlukan 

tegangan arus searah atau tegangan DC pada kumparan medan untuk diubah 

menjadi energi gerak mekanik. Kumparan medan pada motor DC disebut stator 

Tabel 2.6 Hubungan Nilai Logika dengan Arah Putaran 
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(bagian yang tidak berputar) dan kumparan jangkar disebut rotor (bagian yang 

dapat berputar). Dalam PENITI’s, motor DC yang digunakan memiliki spesifikasi 

Motor DC 12V, 20rpm, dan torsi 12kg.  

 

 

Gambar 2.19 Motor DC 

 

Dalam PENITI’s, motor DC sebagai komponen penggerak dilengkapi 

dengan gear box. Gear box sendiri memiliki fungsi untuk menyesuaikan torsi yang 

dipikul oleh motor DC tersebut dan sebagai pengubah daya motor DC agar motor 

DC dapat memberikan tenaga yang lebih besar.  

 

 

Gambar 2.20 Motor DC terpasang Gear Box [27] 
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2.3.5. Komponen Komunikasi  

Pada PENITI’s, memiliki 2 (dua) buah sistem pengendali yaitu sistem 

pengendali atas dan sistem pengendali utama. Sistem pengendali atas 

mengendalikan sensor PING)) Paralax sebagai pengukur tinggi badan, sensor HC-

SR04 sebagai pengukur subjek percobaan dengan PENITI’s, dan modul L298N 

dilengkapi dengan motor DC untuk mengendalikan kinerja motor DC. Sedangkan, 

sistem pengendali utama mengendalikan modul HX711 yang terhubung dengan 

strain gauge sebagai pengukur massa tubuh, serta menampilkan data yang dibaca 

oleh kedua buah sistem. Agar dapat terhubung, kedua sistem tersebut harus dapat 

berkomunikasi. Dengan adanya komunikasi antar 2 (dua) sistem tersebut, data dari 

setiap sistem dapat dikirimkan ke sistem lainnya. Dalam PENITI’s menggunakan 

sistem komunikasi menggunakan kabel telepon spiral 

a. Kabel Spiral Telepon  

Kabel spiral telepon merupakan jenis komponen elektronika yang berfungsi 

untuk mengirimkan data dari sistem pengirim (transmitter) kepada sistem penerima 

(receiver). Dalam PENITI’s, komponen tersebut digunakan karena sistem dari 

PENITI’s harus dapat berkomunikasi 2 (dua) arah. Penggunaan komponen tersebut 

dipilih karena kabel spiral telepon dapat mengirimkan data dan bentuknya yang 

elastis menjadikan pengendali atas dan pengendali utama tidak saling tarik menarik.  

 

 

Gambar 2.21 Kabel Spiral Telepon  
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Gambar 2.22 Jumlah Kabel di dalam Kabel Spiral Telepon  

 

2.3.6. Komponen Penunjang  

Komponen – komponen penujang dalam PENITI’s memiliki fungsi yang 

cukup vital dalam sistem PENITI’s. komponen – komponen penunjang tersebut 

diantaranya : LCD, dan Catu Daya. 

a. LCD  

LCD (Liquid Crystal Display) sebuah komponen elektronika yang 

berfungsi untuk menampilkan karakter angka, huruf ataupun simbol dengan 

konsumsi daya yang rendah. LCD dilengkapi dengan panel LCD dan tingkat 

kontras yang cukup tinggi serta pengendalian LCD CMOS yang telah terpasang 

dalam modul tersebut. Ada dua macam ukuran LCD yang dapat ditemui di pasaran 

yaitu jenis LCD 2x16 (2 baris, 16 kolom) dan 4x20 (4 baris, 20 kolom), dan 

kedua jenis LCD tersebut dipakai dalam PENITI’s. LCD 2x16 untuk sistem pengendali 

atas dan LCD 4x20 untuk sistem pengendali utama.  

 

 

Gambar 2.23 Bentuk LCD 2x16 
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Gambar 2.24 Spesifikasi LCD 4x20 [29] 

 

Tabel 2.7 Fungsi PIN pada LCD 

 

 

b. Catu Daya  

Catu daya adalah sebuah perangkat penyedia tegangan atau sumber daya 

untuk peralatan elektronika dengan prinsip mengubah tegangan listrik yang tersedia 
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dari jaringan distribusi transmisi listrik tegangan rendah ke level yang diinginkan 

sehingga berimplikasi pada pengubahan daya listrik. Dalam implementasinya yang 

kemudian berkembang pesat dan luas yaitu sistem pengubahan tenaga listrik dapat 

dijumpai dari AC ke AC (AC to AC Converter), AC ke DC (AC to DC Converter),  

DC ke AC (DC to AC Converter), dan DC ke DC (DC to DC Converter). AC ke 

AC (AC to AC Converter) merupakan sistem pengubahan listrik AC ke AC baik 

dinaikkan tegangannya (Step Up) maupun diturunkan tegangannya (Step Down). 

Pengaplikasian sistem AC ke AC (AC to AC Converter) terdapat pada 

transformator – transformator yang berada di pinggir jalan. AC ke DC (AC to DC 

Converter) merupakan sistem pengubahan listrik AC ke DC yang lebih dikenal 

dengan sebutan Penyearah (Regulator). Pengaplikasian sistem AC ke DC (AC to 

DC Converter) terdapat pada adaptor pada perangkat elektronik. DC ke AC (DC 

to AC Converter) merupakan sistem pengubahan listrik dari listrik DC ke AC yang 

lebih dikenal dengan sebutan Inverter. Pengaplikasian sistem DC ke AC (DC to 

AC Converter) pada genset. DC ke DC (DC to DC Converter) merupakan sistem 

pengubahan listrik DC ke DC baik dinaikkan tegangannya (Step Up) maupun 

diturunkan tegangannya (Step Down). Pengaplikasian DC ke DC (DC to DC 

Converter) pada komponen elektronika yang membutuhkan tegangan DC lebih 

besar. Dalam PENITI’s, sistem pengubahan AC ke DC (DC to DC Converter), 

yang berupa adaptor 5V dan DC ke DC (DC to DC Converter) yang berupa 

Regulator LM2596. 

Modul regulator LM2596 digunakan untuk menurunkan tegangan DC dari 

keluaran battery. Keluaran tegangan battery adalah 12 Volt dan apabila tegangan 

tersebut tidak diturunkan maka dapat menyebabkan rangkaian mikrokontroler 

ATMega16 tidak dapat menampungnya dan menyebabkan kerusakan pada 

mikrokontroler ATMega16 itu sendiri, karena batas tegangan yang dapat diterima 

oleh mikrokontroler ATMega16 adalah 5,5 Volt.  
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Penggunaa battery pada PENITI’s digunakan untuk penyedia daya pada 

sistem pengendali atas dan digunakan battery Lipo Turnigy 3S 11,1V.  

 

2.4 Sofware  

Nama lain dari software adalah perangkat lunak. Karena disebut juga 

perangkat lunak, maka sifatnya pun sangat berbeda dengan perangkat keras. 

Perangkat keras adalah komponen yang nyata, dapat dilihat, dan disentuh secara 

langsung. Kebalikan dari perangkat keras, perangkat lunak tidak dapat disentuh dan 

dilihat secara fisik. Software memang tidak tampak secara fisik dan berwujud 

benda, namun software dapat dioparasikan. Pengertian software adalah sekumpulan 

data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer. Data elektronik yang 

disimpan oleh komputer tersebut berupa program – program atau  instruksi – 

instruksi yang akan menjalankan perintah. Melalui perangkat lunak inilah suatu 

komputer dapat menjalankan perintahnya. 

a. Proteus  

Proteus merupakan sebuah software yang berguna untuk mendesain PCB, 

yang dilengkapi dengan simulasi pada tingkat skematik sebelum rangkaian 

skematik jalur dicetak ke PCB. Sehingga sebelum PCB dicetak, penulis akan tahu 

apakah PCB yang akan dicetak sudah benar atau tidak. Proteus mengkombinasikan 

program ISIS untuk membuat skematik desain rangkaian dan program ARES untuk 

membuat layout PCB dari skematik yang telah dibuat. Dalam pembuatan PENITI’s, 

proteus yang digunakan yaitu seri Proteus 7 Proffesional. 

 

Gambar 2.25 Skema Modul Regulator LM2596 [31] 
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Gambar 2.26 Proteus 7 Professional [30] 

 

b. Code Vision AVR (CVAVR) 

Code Vision AVR (CVAVR) merupakan sebuah software yang digunakan 

untuk memprogram rangkaian mikrokontroler ATMega16 pada PENITI’s. 

Rangkaian mikrokontroler ATMega16 dapat berfungsi jika telah diisi program. 

Pengisian program tersebut dapat dilakukan menggunakan compiler, yang 

selanjutnya diprogram ke dalam rangkaian mikrokontroler ATMega16 

menggunakan fasilitas yang sudah disediakan oleh  program tersebut. Salah satu 

compiler program sekarang ini adalah CV AVR yang menggunakan bahasa C. CV 

AVR mempunyai suatu keunggulan dari compiler lain, yaitu adanya codewizard 

yaitu fasilitas untuk memudahkan penulis dalam inisialisasi mikrokontroler 

ATMega16 yang akan digunakan. Dalam memindahkan program ke 

mikrokontroler, penulis menggunakan K125R sebagai downloader. 

 

 

Gambar 2.27 CodeVision CVAVR  
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c. SketchUp  

SketchUp merupakan salah satu dari sekian banyak software yang berfungsi 

untuk membuat gambar 3D (3 dimensi). SketchUp dapat digunakan oleh praktisi – 

praktisi dibidang arsitektur, sipil, pengembang game, desainer grafis, bahkan 

ilustrator untuk menciptakan gambar 3D sesuai kebutuhan yang ada. Perbedaan 

SketchUp dibanding software – software 3D lain adalah user friendly, artinya 

SketchUp didesain familiar dan mudah digunakan oleh siapapun dan dimanapun 

tanpa harus menguasai teknik – teknik yang rumit. Selain itu, software ini tersedia 

dalam versi gratis yang dapat didownload. Versi gratis ini pun tidaklah akan 

mengecewakan karena memiliki banyak fungsi yang memungkinkan untuk 

membuat gambar dengan kualitas baik dan kerumitan cukup tinggi. Keunggulan 

lain dari SketchUp adalah output yang dapat dihasilkan SketchUp dapat diubah 

menjadi beraneka ragam karakter gambar. Mulai dari gambar 2D vektor, 3D, 

ataupun gambar yang sangat menyerupai sketsa tangan. 

 

 

Gambar 2.28 Tampilan Utama SketchUp 

 

 

 

 

 

 


