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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahuluan 

Jati Fallat pernah merealisasikan alat mendeteksi level infuse 

menggunakan metoda pendeteksian cairan infuse dari berat infuse yang 

dihubungkan dengan sebuah pegas. Alat ini mempunyai resolusi yang kecil 

karena sistem ini menggunakan metode perubahan resistansi dari 

potensiometer geser. Selain itu mekanik alat ini cukup sulit dan mempunyai 

ketahanan yang kurang baik karena infuse dideteksi dari berat botol infuse 

dengan menggunakan pegas dan potensiometer geser. Kasus fatal mengenai 

kesalahan penanganan pemberian infuse intravena pada pasien adalah 

seorang bayi yang meninggal dikarenakan perawat terlambat untuk 

mengganti cairan infuse sang bayi. Sungguh ironis sekali bila hal tersebut 

terjadi berulang [1]. Abdy Muslim pernah merealisasikan dan merancang 

sistem monitoring cairan infuse secara terpusat yang dapat mengontrol laju 

cairan infuse pasien berbasis mikrokontroler ATMega8535 dengan metode 

pengontrolan proposional-derivatif dan dapat memberikan informasi 

mengenai kondisi cairan infuse pasien aktual kepada petugas medik secara 

terpusat menggunakan Radio frekuensi YS1020UB sebagai sarana 

komunikasi antara mikrokontroler dengan komputer [2]. 

Dengan melihat kondisi di atas, maka pada penelitian ini dilakukan 

suatu perancangan dan realisasi alat mendeteksi level Infuse pada pasien 
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rawat inap berbasis mikrokontroler ATMega328.  Penelitian ini bertujuan 

untuk memberikan peringatan apabila terjadi cairan infuse akan habis (50 ml 

20 ml, dan 0 ml) ke ruangan perawat ada pemberitahuan ke ponsel perawat 

serta menampilkan kondisi volume cairan sesuai dengan kondisi cairan. 

2.2. Dasar Teori 

2.2.1.  Gambaran Umum Alat Pendeteksi Level Infuse 

Suatu keadaan dimana bagi penderita diare ataupun pasien yang 

tidak mampu mengkonsumsi makanan karena lemah, pasien yang 

dalam tahap perawatan intensif, dan juga pasien yang banyak 

kekurangan darah maka sebagai salah satu langkah yang diambil 

dalam menggantikan cairan tubuh ataupun darah yang dibutuhkan 

dilakukan proses infuse. Proses memasukan cairan atau darah kedalam 

tubuh lewat pembuluh darah vena disebut proses infuse. Tujuan 

dilakukan pemberian infus adalah sebagai akses intravena, mengatur 

keseimbangan air dan elektrolit tubuh, dukungan terhadap nutrisi dan 

darah. 

Alat infuse merupakan salah satu penunjang medis yang biasa 

digunakan didalam ruang gawat darurat, ruang rawat inap, ruang rawat 

intensif dan ruang khusus lainnya. Alat infuse adalah alat injeksi 

cairan kimia tertentu yang diberikan kepada pasien dalam rangka 

pengobatan berupa cairan nutrisi, tranfusi darah dan chemoteraphy 

(cairan kimia). Cairan ini masuk kedalam tubuh melalui pembuluh 

darah vena dan menggunakan suatu selang. 
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Terdapat berbagai jenis alat infuse yang saat ini digunakan di rumah 

sakit dan instansi kesehatan lainnya yaitu: 

a. Infuse konvensioanl, yaitu infuse yang hanya terdiri dari kantong 

cairan, selang, katub/tubing clamp. Infuse ini memanfaatkan gaya 

gravitasi bumi dalam pemberian carian ke pasien. Cairan yang ada 

dalam kantong ditempatkan pada tiang yang posisinya lebih tinggi 

dari tempat tidur pasien sehingga cairan tersebut akan masuk 

kedalam tubuh pasien. Keuntungan dalam penggunaan infuse jenis 

ini adalah dapat diperoleh dengan harga yang terjangkau, lebih 

praktis dalam pemasangan dan pengoperasian. Namun infuse  jenis 

ini memiliki kerugian yaitu pemberian dosis pada pasien bisa 

kurang akurat dan kurang efektif serta kurang aman karena infuse 

jenis ini memerlukan pemantauan yang kontiniu dan ketelitian oleh 

perawat. 

b. Alat pendeteksi level infuse, yaitu proses pemantauan cairan infuse 

kepada pasien dengan mengguankan sistem mengontrol melalui 

jaringan GSM. Cairan yang berada dalam kantong akan di pantas 

menggunakan  sensor level yang akan diberikan, saat di kantong 

cairan infuse hampir habis atau menurun ke bawah sensor level 

maka sensor level akan memberi data ke mikrokontroler, 

mikrokontroler akan memberi perintah kepada Modem SMS 

(Wavecom), kemudian Wavecom mengirim SMS ke ponsel atau 

nomor yang sudah tersimpan. Keuntungan menggunakan Alat 
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pendeteksi level infuse, yaitu keakuratan dalam pengukurun level 

infuse yang hampir habis, lebih aman digunakan karena untuk 

menjaga cairan infuse jangan sampai kehabisan [3]. Pada Gambar 

2.1 merupakan gambar bagian bagian dari alat infus. 

 

Gambar 2.1 Bagian-bagian dari alat infuse 

2.2.2.  Pengertian cairan infus  

Infus cairan adalah pemberian sejumlah cairan ke dalam tubuh, 

melalui sebuah jarum, ke dalam tubuh untuk menggantikan 

kehilangan cairan atau zat-zat makanan dari tubuh. Fungsi NaCl bagi 

tubuh yang sehat sebenarnya tidak ada. NaCl 0,9%, misalnya, dulu 

dikenal sebagai cairan fisiologis karena dianggap memiliki kandungan 

cairan yang menyerupai kandungan cairan tubuh. Biasanya cairan ini 

digunakan pada penderita rawat inap yang memerlukan jalur infus, 

yang tanpa kelainan pada kandungan cairan tubuh (dalam artian tidak 

terdapat perubahan nilai elektrolit dalam tubuh). Namun, dalam 

keadaan tertentu (misalnya kadar natrium dalam darah menurun), 
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NaCl dapat digunakan (secara infus) untuk meningkatkan kadar 

natrium, tentunya dengan menyesuaikan persen NaCl yang 

dibutuhkan. Dengan kata lain NaCl itu juga merupakan molekul yang 

orang bilang garam dapur terdiri dari Na+ dan Cl- merupakan ion 

elektrik, berperan dalam natrium kalium ATP-ase yang intinya semua 

kerja tubuh yang memerlukan listrik, seperti saraf, otot, chenel2 

reseptor, dll [4]. Pada Gambar 2.2 merupakan gambar cairan infus. 

 

Gambar 2.2 Cairan infuse 

2.2.3.  Mikrokontroller AVR ATMega328P 

ATMega328 merupakan mikrokontroler keluarga AVR 8 bit. 

Beberapa tipe mikrokontroler yang sama dengan ATMega8 ini antara 

lain ATMega8535, ATMega16, ATMega32, ATmega328, yang 

membedakan antara mikrokontroler antara lain adalah, ukuran 

memori, banyaknya GPIO (pin input/output), peripherial 

(USART, timer, counter, dll). Dari segi ukuran fisik, ATMega328 

memiliki ukuran fisik lebih kecil dibandingkan dengan beberapa 
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mikrokontroler diatas. Namun untuk segi memori dan periperial 

lainnya ATMega328 tidak kalah dengan yang lainnya karena ukuran 

memori dan periperialnya relatif sama dengan ATMega8535, 

ATMega32, hanya saja jumlah GPIO lebih sedikit dibandingkan 

mikrokontroler diatas. Pada Gambar 2.3 merupakan gambar pin 

atmega 328. 

 

Gambar 2.3 Pin Atmega328 

ATMega328 memiliki 3 buah PORT utama yaitu PORTB, 

PORTC, dan PORTD dengan total pin input/output sebanyak 23 pin. 

PORT tersebut dapat difungsikan sebagai input/outputdigital atau 

difungsikan sebagai periperal lainnya. 

1. Port B 

Port B merupakan jalur data 8 bit yang dapat difungsikan 

sebagai input/output. Selain itu PORTB juga dapat memiliki fungsi 

alternatif seperti di bawah ini. 

http://4.bp.blogspot.com/-CaW5Z7RFJBI/UwqK-RqpcFI/AAAAAAAAABs/0D2jwPa57Ig/s1600/1.jpg
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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. 

d. Selain itu pin ini juga berfungsi sebagai jalur pemograman serial 

(ISP). 

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

sumber clock external untuk timer. 

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. 
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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, 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. 
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A. Fitur ATmega328 

   ATMega328 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. 

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 [5].  

 2.2.4. SMS Gateway 

SMS gateway merupakan sebuah sistem aplikasi yang digunakan 

untuk mengirim dan atau menerima SMS, dan biasanya digunakan 

pada aplikasi bisnis, baik untuk kepentingan broadcast promosi, servis 
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informasi terhadap pengguna, penyebaran content produk / jasa dan 

lain lain. berikut adalah beberapa fitur yang umum dikembangkan 

dalam aplikasi SMS Gateway :  

 Auto Reply  

 Pengiriman massal / broadcast message  

 Pengiriman terjadwal [6]. 

Short Message Service (SMS) adalah kemampuan untuk 

mengirim dan menerima pesan dalam bentuk teks dari dan kepada 

ponsel. Teks tersebut bisa terdiri dari huruf, angka atau kombinasi 

alphanumeric. SMS Gateway adalah komunikasi menggunakan SMS 

yang mengandung informasi berupa nomor telepon seluler pengirim, 

penerima, waktu dan pesan. Informasi tersebut dapat diolah dan bisa 

melakukan aktivasi transaksi tergantung kode-kode yang sudah 

disepakati. Untuk dapat mengelola semua transaksi yang masuk 

dibutuhkan sebuah sistem yang mampu menerima kode SMS dengan 

jumlah tertentu, mengolah informasi yang terkandung dalam pesan 

SMS dan melakukan transaksi yang dibutuhkan. Aplikasi SMS 

Gateway adalah sebuah perangkat lunak yang menggunakan bantuan 

komputer dan memanfaatkan teknologi seluler yang diintegrasikan 

guna mendistribusikan pesan-pesan yang dipadukan lewat sistem 

informasi melalui media SMS yang ditangani oleh jaringan seluler. 

SMS Gateway biasanya support untuk pesan yang berupa teks, 
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unicode character, dan juga smart messaging (ringtone, picture 

message, logo operator dan lain-lain). 

SMS Gateway adalah teknologi mengirim, menerima dan 

bahkan mengolah sms melalui komputer dan sistem komputerisasi 

(software). SMS merupakan salah satu fitur pada handphone yang 

pasti digunakan oleh pengguna (user), baik untuk mengirim, maupun 

untuk menerima sms. Dari segi kecepatan sms, semakin banyak 

terminal (handphone / modem) yang terhubung ke komputer (dan 

disetting ke software sms), maka semakin cepat proses pengiriman 

smsnya [7].  

2.2.5.  Buzzer 

Buzzer adalah sebuah komponen elektronika yang berfungsi 

untuk mengubah getaran listrik menjadi getaran suara. Pada dasarnya 

prinsip kerja buzzer hampir sama dengan loud speaker, jadi buzzer 

juga terdiri dari kumparan yang terpasang pada diafragma dan 

kemudian kumparan tadi akan tertarik ke dalam atau keluar, 

tergantung dari arah arus polaritas magnetnya, karena kumparan 

dipasang pada diafragma maka setiap gerakan kumparan akan 

menggerakan diafragma secara bolak-balik sehingga membuat udara 

bergetar yang  akan menghasilkan suaara. Buzzer biasa digunakan 

sebagai indicator bahwa proses telah selesai atau terjadi suatu 

kesalahan pada sebuah alat (alarm) [8]. Pada Gambar 2.4 merupakan 

gambar buzzer. 
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Gambar 2.4 Buzzer 

2.2.6. Battery lithium 

Baterai ion lithium (biasa disebut Baterai Li-ion atau LIB) adalah 

salah satu anggota keluarga baterai isi ulang (rechargable battery). Di 

dalam baterai ini, ion litium bergerak dari elektroda negatif ke 

elektroda positif saat dilepaskan, dan kembali saat diisi ulang. Baterai 

Li-ion memakai senyawa litium interkalasi sebagai bahan 

elektrodanya, berbeda dengan litium metalik yang dipakai di baterai 

litiumnon-isi ulang. Baterai ion litium umumnya dijumpai pada 

barang-barang elektronik konsumen. Baterai ini merupakan jenis 

baterai isi ulang yang paling populer untuk peralatan elektronik 

portabel, karena memiliki salah satu kepadatan energi terbaik, 

tanpa efek memori, dan mengalami kehilangan isi yang lambat saat 

tidak digunakan [9]. Pada Gambar 2.5 merupakan gambar battery 

Lithium. 

 

 Gambar 2.5 battery Lithium 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Baterai_isi_ulang&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Litium
https://id.wikipedia.org/wiki/Elektroda
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Interkalasi_(kimia)&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Baterai_litium&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Baterai_litium&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Baterai_primer&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Elektronik_konsumen
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Elektronik_portabel&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Elektronik_portabel&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kepadatan_energi&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Efek_memori&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kehilangan_isi&action=edit&redlink=1
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2.2.7. Charger Balancer Lipo 

Battery charger  adalah suatu alat yang berfungsi untuk 

mengisi battery dengan tegangan konstan hingga mencapai tegangan 

yang ditentukan. Bila level tegangan yang ditentukan itu telah 

tercapai, maka arus pengisian akan turun secara otomatis sesuai 

dengan settingan dan menahan arus pengisian hingga menjadi lebih 

lambat sehingga indikator menyala menandakan  battery telah terisi 

penuh. Didalam rangkaian  battery charger terdapat 

rangkaian  regulator dan rangkaian komparator. Rangkaian regulator 

berfungsi untuk mengatur tegangan keluaran agar tetap konstan, 

sedangkan rangkaian comparator berfungsi untuk menurunkan arus 

pengisian secara otomatis pada battery pada saat tegangan pada 

battery penuh dan menahan arus pengisian hingga menjadi lebih 

lambat sehingga menyebabkan indikator aktif menandakan battery 

telah terisi penuh [10]. Pada gambar 2.6 merupakan gambar Charger 

Balancer. 

 

Gambar 2.6 Charger Balancer 

2.2.8. IC LM 2596 

Module Step down LM 2596 Modul step down lm2596 adalah 

modul yang memiliki IC LM2596 sebagai komponen utamanya. IC 
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LM2596 adalah sirkuit terpadu / integrated circuit yang berfungsi 

sebagai Step-Down DC converter dengan current rating 3A. Terdapat 

beberapa varian dari IC seri ini yang dapat dikelompokkan dalam dua 

kelompok yaitu versi adjustable yang tegangan keluarannya dapat 

diatur, dan versi fixed voltage output yang tegangan keluarannya 

sudah tetap / fixed [11]. Pada Gambar 2.7 merupakan gambar Step 

Down.  

 

Gambar 2.7 Step Down 

2.2.9. Cara Menghitung Tetesan Infus 

Setiap ahli medis harus tahu bagaimana cara menghitung tetesan 

infus dengan tepat dan benar. Menghitung tetesan infus tidak boleh 

dilakukan sembarangan karena bisa sangat berbahaya. Untuk itu harus 

memakai dasar karena ada cairan yang dimasukkan ke dalam tubuh 

pasien. Memang setiap pasien yang dehidrasi atau kehilangan cairan 

bisa dikembalikan lagi dengan cara memberikan infus yang 

didalamnya terdapat natrium. Tujuan dari penggunaan infus tersebut 

supaya cairan pada tubuh seseorang bisa tetap normal, namun tentu 

saja ada tata caranya dan anda sebagai seseorang yang terjun di dunia 

kesehatan harus tahu bagaimana cara menghitung tetesan infus. 

http://caraharian.com/cara-menghitung-tetesan-infus.html
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Jika pasien kehilangan cairan maka bisa diperbaiki dalam waktu 

2 hari, untuk hari pertama bisa dimasukkan melalui mulut dan anus 

per infus. Jika diberikan infus dengan tetesan yang terlalu cepat maka 

cukup berbahaya karena bisa menyebabkan keracunan dan kejang. 

Untuk itulah kita harus benar-benar teliti dalam memberikanny. Untuk 

lebih memahami, kita harus terlebih dahulu mengetahui rumus untuk 

menghitung jumlah tetesan cairan dalam hitungan menit dan jam. 

Biasanya cara menghitung tetesan infus yang salah bisa 

mengakibatkan kegagalan dalam pemberian terapi cairan per infus. 

Infus set makro memiliki faktor tetesan 10, 15, atau 20, untuk 

mengalirkan 1 mililiter cairan intravena [12]. 

Berikut merupakan rumus perhitungan tetesan infus berdasarkan 

ukuran selang infus yang digunakan: 

1. Faktor tetes 20/ml 

Jumlah tetesan per menit= 
Jumlah kebutuhan cairan x 20 tetes

Waktu( dalam menit)
 

2. Faktor tetes 15/ml 

             Jumlah tetesan per menit= 
Jumlah kebutuhan cairan x 15 tetes

Waktu( dalam menit)
 

3. Faktor tetes 10/ml 

    Jumlah tetesan per menit= 
Jumlah kebutuhan cairan x 10 tetes

Waktu( dalam menit)
 

Cara menghitung tetesan infus adalah berapa total volume cairan 

yang akan diberikan. Contoh misalnya cairan yang harus diberikan 

sebanyak 500 ml selama 5 jam (jam harus diubah ke menit sehingga 
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harus dikalikan 60) dikali faktor tetesan (cek faktor tetesan dengan 

melihat pada kemasan infus set). 

 

2.2.10. Photodioda 

Sensor photodioda adalah dioda yang bekerja berdasarkan 

intensitas cahaya, jika photodioda terkena cahaya maka photodioda 

bekerja seperti dioda pada umumya, tetapi jika tidak mendapat cahaya 

maka photodioda akan berperan seperti resistor dengan nilai tahanan 

yang besar sehingga arus listrik tidak dapat mengalir. Photodioda 

merupakan sensor cahaya semikonduktor yang dapat mengubah 

besaran cahaya menjadi besaran listrik, photodioda merupakan sebuah 

dioda dengan sambungan p-n yang dipengaruhi cahaya dalam 

kerjanya, cahaya yang dapat dideteksi oleh photodioda ini mulai dari 

infra merah, cahaya tampak.  

Sensor infrared adalah komponen elektronika yang dapat 

mengidentifikasi cahaya infra merah (infra red, IR). Sensor infra 

merah atau detektor infra merah saat ini ada yang dibuat khusus dalam 

satu module dan dinamakan sebagai IR Detector Photomodules. IR 

Detector Photomodules merupakan sebuah chip detektor inframerah 

digital yang di dalamnya terdapat photodioda dan penguat (amplifier). 

Sensor infrared banyak diaplikasikan sebagai pengontrol jarak jauh, 

seperti remote peralatan elektronik seperti TV, AC, DVD/CD dll. 

Infrared juga bisa digunakan untuk pemindah atau atau pengirim data 

dengan jarak yang dekat, contoh dari aplikasi ini adalah pengaman 



20 
 

 

rumah yang menggunakan sensor infrared. Cahaya infrared itu tidak 

bisa di lihat oleh mata manusia, karena mata manusia hanya bisa 

meliahat cahaya yang mempunyai panjang gelombang antara 400 nm 

sampai 700 nm namun bisa di bantu dengan alat kamera yang mampu 

melihat cahaya infrared [13]. Pada Gambar 2.8 merupakan gambar 

photodioda.  

 

 

Gambar 2.8 Sensor Infrared & Sensor PhotoDioda 

2.2.11. Arduino Uno 

Arduino Uno adalah board  berbasis mikrokontroler pada 

ATMega 328. Board ini memiliki 14 digital input /output  pin (dimana 

6 pin dapat digunakan sebagai ouput PWM), 6 input analog, 16 MHz 

osilator kristal, koneksi USB, jack listrik dan tombol reset. Pin –

 pin ini berisi semua yang diperlukan untuk mendukung 

mikrokontroler, hanya terhubung ke komputer dengan kabel USB atau 

sumber tekanan bisa didapat dari adaptor AC – DC atau baterai untuk 

menggunakannya. Arduino Uno berbeda dengan 

semua board  sebelumnya karena  Arduino Uno ini tidak 

menggunakan chip driver FTDI USB-to-serial. Melainkan 

menggunakan fitur dari ATMega 16U2 yang diprogram sebagai 

konverter USB-to-serial.  

Board Arduino Uno memiliki fitur – fitur baru sebagai berikut : 
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 Pin out : menambahkan SDA dan SCL pin yang deket ke pin aref 

dan dua pin baru lainnya ditempatkan dekat ke pin RESET, dengan 

I/O REF yang memungkinkan sebagai buffer untuk beradaptasi 

dengan tegangan yang disediakan dari board sistem. 

Pengembangannya, sistem akan lebih kompatibel 

dengan  prosesor yang menggunakan AVR, yang beroperasi 

dengan 5V dan dengan Arduino karena beroperasi dengan 3,3V. 

Yang kedua adalah pin yang tidak terhubung, yang disediakan 

untuk tujuan pengembangannya. 

 Sirkuit reset 

 ATMega 16U2 ganti 8U yang digunakan sebagai konverter USB-

to-serial [14]. Pada tabel 2.1 merupakan tabel Deskripsi Arduino 

Uno. 

Tabel 2.1 Deskripsi Arduino Uno 
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2.2.12. Display 

Display elektronik adalah salah satu komponen eletronika yang 

berfungsi sebagai tampilan suatu data, baik karakter, huruf ataupun 

grafik. LCD (Liquid Crystal Display) adalah salah satu jenis display 

elektronik yang dibuat dengan teknologi CMOS logic yang bekerja 

dengan tidak menghasilkan cahaya tetapi memantulkan cahaya yang 

ada di sekelilingnya terhadap front-lit atau mentransmisikan cahaya 

dari back-lit. LCD (Liquid Cristal Display) berfungsi sebagai 

penampil data baik dalam bentuk karakter, huruf, angka ataupun 

grafik. 

1. Material LCD (Liquid Crystal Display) 

 LCD adalah lapisan dari campuran organik antara lapisan kaca 

bening dengan elektroda transparan indium oksida dalam bentuk 

tampilan seven-segment dan lapisan elektroda pada kaca belakang. 

Ketika elektroda diaktifkan dengan medan listrik (tegangan), 

molekul organik yang panjang dan silindris menyesuaikan diri 

dengan elektroda dari segmen. Lapisan sandwich memiliki 

polarizer cahaya vertikal depan dan polarizer cahaya horisontal 

belakang yang diikuti dengan lapisan reflektor. Cahaya yang 

dipantulkan tidak dapat melewati molekul-molekul yang telah 

menyesuaikan diri dan segmen yang diaktifkan terlihat menjadi 

gelap dan membentuk karakter data yang ingin ditampilkan. Pada 
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Gambar 2.9 merupakan gambar Bentuk LCD (Liquid Cristal 

Display). 

 

2.9 Gambar Bentuk LCD (Liquid Cristal Display) 

 2.  Pengendali / Kontroler LCD (Liquid Cristal Display) 

Dalam modul LCD (Liquid Cristal Display) terdapat 

microcontroller yang berfungsi sebagai pengendali tampilan 

karakter LCD (Liquid Cristal Display). Microntroller pada suatu 

LCD (Liquid Cristal Display) dilengkapi dengan memori dan 

register. Memori yang digunakan microcontroler internal LCD 

adalah : 

 DDRAM (Display Data Random Access Memory) merupakan 

memori tempat karakter yang akan ditampilkan berada. 

 CGRAM (Character Generator Random Access 

Memory) merupakan memori untuk menggambarkan pola 

sebuah karakter dimana bentuk dari karakter dapat diubah-ubah 

sesuai dengan keinginan. 

 CGROM (Character Generator Read Only 

Memory) merupakan memori untuk menggambarkan pola 

sebuah karakter dimana pola tersebut merupakan karakter dasar 
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yang sudah ditentukan secara permanen oleh pabrikan pembuat 

LCD (Liquid Cristal Display) tersebut sehingga pengguna 

tinggal mangambilnya sesuai alamat memorinya dan tidak dapat 

merubah karakter dasar yang ada dalam CGROM. 

         Register control yang terdapat dalam suatu LCD 

diantaranya adalah. 

 Register perintah yaitu register yang berisi perintah-perintah 

dari mikrokontroler ke panel LCD (Liquid Cristal Display) pada 

saat proses penulisan data atau tempat status dari panel LCD 

(Liquid Cristal Display) dapat dibaca pada saat pembacaan data. 

 Register data yaitu register untuk menuliskan atau membaca 

data dari atau ke DDRAM. Penulisan data pada register akan 

menempatkan data tersebut ke DDRAM sesuai dengan alamat 

yang telah diatur sebelumnya. Pin, kaki atau jalur input dan 

kontrol dalam suatu LCD (Liquid Cristal Display) diantaranya 

adalah : 

 Pin data adalah jalur untuk memberikan data karakter yang 

ingin ditampilkan menggunakan LCD (Liquid Cristal Display) 

dapat dihubungkan dengan bus data dari rangkaian lain seperti 

mikrokontroler dengan lebar data 8 bit. 

 Pin RS (Register Select) berfungsi sebagai indikator atau yang 

menentukan jenis data yang masuk, apakah data atau perintah. 
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Logika low menunjukan yang masuk adalah perintah, sedangkan 

logika high menunjukan data. 

 Pin R/W (Read Write) berfungsi sebagai instruksi pada modul 

jika low tulis data, sedangkan high baca data. 

 Pin E (Enable) digunakan untuk memegang data baik masuk 

atau keluar. 

 Pin VLCD berfungsi mengatur kecerahan tampilan (kontras) 

dimana pin ini dihubungkan dengan trimpot 5 Kohm, jika tidak 

digunakan dihubungkan ke ground, sedangkan tegangan catu 

daya ke LCD sebesar 5 Volt. [15] 

Table 2.2  Pin pada fungsi LCD 

Pi

n 

Simbol Fungsi 

1 VSS Ground voltage 

2 VDD Supply (+5 Volt) 

3 VEE Contrast voltage 

4 RS Register select 

   0 = instruction register 

   1 = data register 

5 R/W Read / write, to choose write or read mode 

   0 = Write mode 

   1 = Read mode 

6 E Enable 

   0 = Start to latch data to LCD character 

   1 = Disable 

7 DB0 LSB 

8 DB1 - 

9 DB2 - 

10 DB3 - 

11 DB4 - 

12 DB5 - 

13 DB6 - 

14 DB7 MSB 

15 BPL Back plane light 

16 GND Ground voltage 
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2.2.13 Teknis Analisis Data 

1. Simpangan  

Adalah selisih dari rata-rata nilai dari harga yang dikehendaki 

dengan nilai yang diukur [16]. Simpangn (error) dirumuskan 

sebagai berikut : 

Simpangan = Y – X (2-1) 

Dengan : 

 Y   = Rata-rata nilai pembanding 

 X = Rata-rata nilai modul 

2. Error (%) 

Error digunakan untuk menbandingkan selisih antara rata-rata 

nilai yang dikehendaki dan rata-rata nilai yang terukur pada data 

[16]. Untuk mendapat error digunakan rumus sebagai berikut : 

Error= 
Y−X

Y
 x 100                                                                     (2-2) 

 Dengan : 

 Y   = Rata-rata nilai pembanding 

 X = Rata-rata nilai modul 

3. Rata-Rata Pengukuran 

Rata-rata atau mean merupakan nilai rata-rata dari 

sekumpulan data yang ada dengan cara menambahkan seluruh data 

dan di bagi dengan banyaknya data [16]. 

𝑥 =
Ʃx𝑛

𝑛
=

𝑥1+𝑥2+𝑥3..+𝑥𝑛

𝑛
                                            (2-3) 
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Dengan : 

 

 

 

 

�̅� = Rata – rata 

∑ 𝑥𝑛 
= Jumlah 𝑥 sebanyak 𝑛 

𝑛 

 

 

= Banyak data 


