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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

 

2.1 Kajian Pustaka  

Alat Pendeteksi Golongan Darah Manusia Berbasis Microkontroller 

89S51 yang dirancang oleh Izzah Fadhilah Akmaliah dan Naniek Andiani, 

dari Fakultas Teknik, Universitas Pancasila Jakarta, dibangun menggunakan 

metode ABO sebagai sistem penentuan golongan darah. Alat tersebut 

dirancang dengan menambahkan pengaduk sederhana. Akan tetapi alat 

tersebut masih tergolong rumit, karena masih banyak rangkaian yang harus 

dibangun, seperti rangkaian komparator, driver motor, pengkondisi sinyal dan 

yang lainnya. Tingkat keberhasilan 87% 

Perancangan Alat Ukur Golongan Darah Berbasis Microkontroller 

AT89S52 oleh Muchlas, Tole Sutikno, dan Santiko, dari Fakultas Teknologi 

Industri Universitas Ahmad Dahlan. Dibangun menggunakan sistem 

centrifuge, dimana dibutuhkan 8 sampel darah terlebih dahulu sebelum 

digunakan untuk menentukan golongan darah, dan dilengkapi dengan 

pengaduk otomatis sederhana. Hanya saja tampilan yang digunakan masih 

memanfaatkan seven segment. Tingkat keberhasilan 60%. 
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2.2 Golongan Darah 

Golongan darah adalah ciri khusus darah dari suatu individu karena 

adanya perbedaan jenis karbohidrat dan protein pada permukaan membran sel 

darah merah [Wikipedia, 2015]. Dua jenis penggolongan darah yang paling 

penting adalah penggolongan AB [Kliksma, 2015]. Di dunia ini sebenarnya 

dikenal sekitar 46 jenis antigen selain antigen ABO, hanya saja lebih jarang 

dijumpai. Golongan darah manusia ditentukan berdasarkan 

jenis antigen dan antibodi yang terkandung dalam darahnya. 

Individu dengan golongan darah A memiliki sel darah merah dengan 

antigen A di permukaan membran selnya dan menghasilkan antibodi terhadap 

antigen B dalam serum darahnya. Sehingga, orang dengan golongan darah A-

negatif hanya dapat menerima darah dari orang dengan golongan darah A-

negatif atau O-negatif. Individu dengan golongan darah B memiliki antigen B 

pada permukaan sel darah merahnya dan menghasilkan antibodi terhadap 

antigen A dalam serum darahnya. Sehingga, orang dengan golongan darah B-

negatif hanya dapat menerima darah dari orang dengan dolongan darah B-

negatif atau O-negatif  [Pradana Wahyu, 2009]. 

Individu dengan golongan darah AB memiliki sel darah merah dengan 

antigen A dan B serta tidak menghasilkan antibodi terhadap antigen A 

maupun B. Sehingga, orang dengan golongan darah AB-positif dapat 

menerima darah dari orang dengan golongan darah ABO apapun dan 

disebut resipien universal. Namun, orang dengan golongan darah AB-positif 

http://id.wikipedia.org/wiki/Darah
http://id.wikipedia.org/wiki/Karbohidrat
http://id.wikipedia.org/wiki/Protein
http://id.wikipedia.org/wiki/Sel_darah_merah
http://id.wikipedia.org/wiki/Sel_darah_merah
http://id.wikipedia.org/wiki/Antigen
http://id.wikipedia.org/wiki/Antigen
http://id.wikipedia.org/wiki/Antibodi
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Serum&action=edit&redlink=1


7 
 

 

tidak dapat mendonorkan darah kecuali pada sesama AB-positif [Pradana 

Wahyu, 2009].. 

Individu dengan golongan darah O memiliki sel darah tanpa 

antigen, tapi memproduksi antibodi terhadap antigen A dan B. Sehingga, 

orang dengan golongan darah O-negatif dapat mendonorkan darahnya kepada 

orang dengan golongan darah ABO apapun dan disebutdonor universal. 

Namun, orang dengan golongan darah O-negatif hanya dapat menerima darah 

dari sesama O-negatif [Pradana Wahyu, 2009]. 

Sistem penggolongan darah yang paling dikenal dan penting secara 

medis adalah kelompok darah ABO [Antro Palomar 2016]. Ada empat tipe 

golongan darah dalam  kelompok darah ABO, yaitu: A, B, AB,dan O. Sistem 

pengujian untuk menentukan golongan darah dengan sistem ABO dilakukan 

berdasarkan proses aglutinasi/ non-aglutinasi sel darah merah oleh  antisera 

yang terdiri dari anti A, B, dan AB [Paj89, 2015]. Hasil reaksi aglutinasi/ non-

aglutinasi pada pengujian golongan darah ditunjukkan pada tabel berikut : 

Tabel 2.1. Reaksi aglutinasi/ non-aglutinasi setiap golongan darah 

Anti A Anti B Anti AB Golongan Darah 

o  o  o  O 

o      B 

  o    A 

      AB 

 

Pengujian sebenarnya cukup dengan anti A dan anti B, karena anti 

AB digunakan untuk lebih membedakan antara golongan darah O dan AB.  
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2.3 Sensor Cahaya 

2.3.1  LDR 

LDR atau Light Dependent Resistor adalah sebuah komponen 

elektronika yang termasuk ke dalam jenis resistor yang nilai 

resistansinya (nilai tahanannya) akan berubah apabila intensitas cahaya 

yang diserap juga berubah. Dengan demikian LDR juga merupakan 

resistor yang mempunyai koefisien temperature negative, dimana 

resistansinya dipengaruhi oleh intrensitas cahaya. LDR terbuat dari 

Cadium Sulfida, bahan ini dihasilkan dari serbuk keramik. 

[Teknikelektronika, 2015]. Biasanya Cadium Sulfida disebut juga bahan 

photoconductive, apabila konduktivitas atau resistansi dari Cadium 

Sulfida bervariasi terhadap intensitas cahaya. Jika intensitas cahaya 

yang diterima rendah maka hambatan juga akan tinggi yang 

mengakibatkan tengangan yang keluar juga akan tinggi begitu juga 

sebaliknya disinilah mekanisme proses perubahan cahaya menjadi 

listrik terjadi. Berikut adalah simbol LDR:  

 

Gambar 2.1 Simbol LDR (Light Dependent Resistor) 

Sumber : Teknik elektronika ( Blogspot) 

 

http://3.bp.blogspot.com/-brHpgd3bJyU/UScRvaAP0WI/AAAAAAAAAKk/4Ci4YP0LnCE/s1600/ldr.jpg
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Prinsip Kerja LDR: 

Pada dasarnya LDR terbuat dari sebuah cakram 

semikonduktor yang mempunyai dua buah elektroda pada 

permukaannya. Pada saat gelap atau intensitas cahaya rendah, bahan 

tersebut menghasilkan elektron bebas dengan jumlah yang relatif 

kecil. Sehingga hanya sedikit elektron yang dihasilkan untuk 

mengangkut muatan elektrik. Hal ini berarti, pada saat keadaan gelap 

atau intensitas cahaya rendah, maka LDR akan menjadi konduktor 

yang buruk, sehingga LDR memiliki resistansi yang besar pada saat 

gelap atau intensitas cahaya rendah.  

 

 

Gambar 2.2 Bentuk Fisik LDR 

Sumber : Teknik elektronika ( Blogspot) 

 

Pada saat terang atau intensitas cahaya tinggi, bahan tersebut 

lebih banyak menghasilkan elektron yang lepas dari atom. Sehingga 

akan lebih banyak elektron yang dihasilkan untuk mengangkut 

muatan elektrik. Hal ini berarti, pada saat terang atau intensitas 

cahaya tinggi, maka LDR menjadi konduktor yang baik, sehingga 

LDR memiliki resistansi yang kecil pada saat terang atau intensistas 

cahaya tinggi.  

http://2.bp.blogspot.com/-SY1hiPIOn6g/UScVQtM8p8I/AAAAAAAAAKs/pYGngv2XIzU/s1600/fisik+ldr.jpg
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2.3.2 LED 

LED (Light Emitting Dioda) adalah dioda yang dapat 

memancarkan cahaya pada saat mendapat arus bias maju (forward 

bias). LED (Light Emitting Dioda)  dapat memancarkan cahaya 

karena menggunakan dopping galium, arsenic dan phosporus. 

Jenis doping yang berbeda diata dapat menhasilkan cahaya 

dengan warna yang berbeda. LED (Light Emitting Dioda) 

merupakann salah satu jenis dioda, sehingga hanya akan 

mengalirkan arus listrik satu arah saja. LED (Light Emitting 

Dioda)  akan memancarkan cahaya apabil diberikan tegangan 

listrik dengan konfigurasi forward bias. Berbeda dengan dioda 

pada umumnya, kemampuan mengalirkan arus pada LED (Light 

Emitting Dioda) cukup rendah yaitu maksimal 20 mA. Apabila 

LED (Light Emitting Dioda)  dialiri arus lebih besar dari 20 mA 

maka LED (Light Emitting Dioda)  akan rusak, sehingga pada 

rangkaian LED (Light Emitting Dioda)  dipasang sebuah resistor 

sebgai pembatas arus. Simbol dan bentuk fisik dari LED (Light 

Emitting Dioda) dapat dilihat pada gambar berikut.  
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Gambar 2.3 Simbol dan Bentuk Fisik LED (Light Emitting Dioda) 

Sumber : Belajar dasar komponen elektronika (Blogspot) 

 

Simbol dan bentuk fisik LED (Light Emitting Dioda)  Dari 

gambar diatas dapat kita ketahui bahwa LED (Light Emitting Dioda)  

memiliki kaki 2 buah seperti dengan dioda yaitu kaki anoda dan kaki 

katoda. Pada gambar diatas kaki anoda memiliki ciri fisik lebih 

panjang dari kaki katoda pada saat masih baru, kemudian kaki 

katoda pada LED (Light Emitting Dioda)  ditandai dengan bagian 

bodi LED (Light Emitting Dioda)  yang di papas rata. Kaki anoda 

dan kaki katoda pada LED (Light Emitting Dioda) disimbolkan 

seperti pada gambar diatas. 

 

Gambar 2.4 Cara Pemasangan LED (Light Emitting Dioda) 

Sumber : Belajar Dasar komponen elektronika ( blogspot) 
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 Pemasangan LED (Light Emitting Dioda) agar dapat 

menyala adalah dengan memberikan tegangan bias maju yaitu 

dengan memberikan tegangan positif ke kaki anoda dan tegangan 

negatif ke kaki katoda. Konsep pembatas arus pada dioda adalah 

dengan memasangkan resistor secara seri pada salah satu kaki LED 

(Light Emitting Dioda).Rangkaian dasar untuk menyalakan LED 

(Light Emitting Dioda)  membutuhkan sumber tegangan LED (Light 

Emitting Dioda)  dan resistor sebgai pembatas arus seperti pada 

rangkaian berikut. Rangkaian dasar menyalakan LED (Light 

Emitting Dioda). 

Besarnya arus maksimum pada LED (Light Emitting 

Dioda)  adalah 20 mA, sehingga nilai resistor harus ditentukan. 

Dimana besarnya nilai resistor berbanding lurus dengan besarnya 

tegangan sumber yang digunakan. Secara matematis besarnya nilai 

resistor pembatas arus LED (Light Emitting Dioda)  dapat ditentukan 

menggunakan persamaan berikut. Dimana : R = resistor pembatas 

arus (Ohm) Vs = tegangan sumber yang digunakan untuk mensupply 

tegangan ke LED (Light Emitting Dioda)  (volt) 2 volt = tegangan 

LED (volt) 0,02 A = arus maksimal LED (Light Emitting Dioda)  

(20mili). 
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2.4  Arduino Uno 

2.4.1  Pengertian 

Uno Arduino atau sering disebut arduino uno adalah board 

berbasis mikrokontroler pada ATMega328 .Board ini memiliki 14 

digital input / output pin (dimana 6 pin dapat digunakan sebagai output 

PWM), 6 input analog, 16 MHz osilator kristal, koneksi USB, jack 

listrik tombol reset. Pin-pin ini berisi semua yang diperlukan untuk 

mendukung mikrokontroler, hanya terhubung ke komputer dengan 

kabel USB atau sumber tegangan bisa didapat dari adaptor AC-DC atau 

baterai untuk menggunakannya.  

1. Board Arduino Uno memiliki fitur-fitur baru sebagai berikut :  

1) 1,0 pin out: tambah SDA dan SCL pin yang dekat ke pin 

arref dan dua pin baru lainnya ditempatkan dekat ke pin 

RESET, dengan IO 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 yang 

beroperasi dengan 3.3V. Yang kedua adalah pin tidak 

terhubung, yang disediakan untuk tujuan pengembangannya. 
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2) Circuit reset 

 

Gambar 2.5 Board Arduino Uno 

Sumber : Datasheet Arduino (Radioncs) 
 

 

Gambar 2.6 Kabel USB Board Arduino Uno 

Sumber : Datasheet Arduino (Radioncs)  
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3) Deskripsi arduio uno 

Tabel 2.1 Deskripsi arduino uno 

 

4) Catu daya arduino 

Uno arduino dapat diaktifkan melalui koneksi USB 

atau dengan catu daya eksternal. Sumber listrik dipilih 

secara otomatis. Eksternal (non USB) daya dapat datang 

baik dari AC-DC adaptor atau baterai. Adaptor ini dapat 

dihubungkan dengan cara menghubungkannya plug pusat-

positif 2.1mm ke dalam board colokan listrik. Lead dari 

baterai dapat dimasukkan ke dalam header pin Gnd dan 

Vin dari konektor Power.  

Board dapat beroperasi pada pasokan daya dari 6 – 

20V. Jika diberikan dengan kurang dari 7V, bagaimanapun, 

pin 5V dapat menyuplai kurang dari 5V dan board 

mungkin tidak stabil. Jika menggunakan lebih dari 12V, 
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regulator tegangan bisa panas dan merusak board. Rentang 

yang dianjurkan adalah 7 – 12V. 

Pin catu daya adalah sebagai berikut:  

1) VIN. Tegangan input ke board arduino ketika 

menggunakan sumber daya eksternal (sebagai 

lawan dari 5V dari koneksi USB atau sumber 

daya lainnya diatur). Anda dapat menyediakan 

tegangan melalui pin ini, atau, jika memasok 

tegangan melalui colokan listrik, mengaksesnya 

melalui pin ini.  

2) 5V. Catu daya diatur digunakan untuk daya 

microkontroller dan komponen lainnya di board. 

Hal ini dapat terjadi baik dari VIN melalui 

regulator on board, atau diberikan oleh USB . • 

3,3V pasokan yang dihasilkan oleh regulator on-

board. Menarik arus maksimum adalah 50 mA. 

3) GND 

5) Memory 

Memory ATMega328 ini memiliki 32 KB dengan 0,5 

KB digunakan untuk loading file. Ia juga memiliki 2 KB 

dari SRAM dan 1 KB dari EEPROM 
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6) Input & Output 

Masing-masing dari 14 pin digital pada Uno dapat 

digunakan sebagai input atau output, menggunakan fungsi 

pinMode(), digitalWrite(), dan digitalRead(). Mereka 

beroperasi di 5V. Setiap pin dapat memberikan atau 

menerima maksimum 40 mA dan memiliki resistor pull-up 

internal dari 20-50 KΩ. Selain itu, beberapa pin memiliki 

fungsi khusus:  

1) Serial: 0 (RX) dan 1 (TX). Digunakan untuk menerima 

(RX) dan mengirimkan (TX) data TTL serial. Pin ini 

terhubung ke pin yang sesuai dari chip ATMega8U2 

USB-to-Serial TTL. • Eksternal Interupsi: 2 dan 3. Pin 

ini dapat dikonfigurasi untuk memicu interupsi pada 

nilai yang rendah, tepi naik atau jatuh, atau perubahan 

nilai. Lihat attachInterrupt () fungsi untuk rincian.  

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

PWM dengan analogWrite () fungsi.  

3) SPI: 10 (SS), 11 (mosi), 12 (MISO), 13 (SCK). Pin ini 

mendukung komunikasi SPI menggunakan 

perpustakaan SPI.  

4) LED: 13. Ada built-in LED terhubung ke pin digital 13. 

Ketika pin adalah nilai TINGGI, LED menyala, ketika 

pin adalah RENDAH, itu off.  
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5) Uno memiliki 6 input analog, diberi label A0 melalui  

A5, masing-masing menyediakan 10 bit resolusi yaitu 

1024 nilai yang berbeda. Secara default sistem 

mengukur dari tanah sampai 5V.  

6) TWI: A4 atau SDA pin dan A5 atau SCL pin. 

Mendukung komunikasi TWI  

7) Aref. Referensi tegangan untuk input analog. 

Digunakan dengan analogReference ().  

8) Reset. Lihat juga pemetaan antara pin Arduino dan 

ATMega328 port. Pemetaan untuk ATMega8, 168 dan 

328 adalah identik. 

7) Komunikasi  

Uno arduino memiliki sejumlah fasilitas untuk 

berkomunikasi dengan komputer, Arduino lain, atau 

mikrokontroler lain. ATMega328 ini menyediakan UART 

TTL (5V) komunikasi serial, yang tersedia pada pin digital 

0 (RX) dan 1 (TX). Sebuah ATMega16U2 pada saluran 

board ini komunikasi serial melalui USB dan muncul 

sebagai com port virtual untuk perangkat lunak pada 

komputer. Firmware Arduino menggunakan USB driver 

standar COM, dan tidak ada driver eksternal yang 

dibutuhkan. Namun, pada Windows, file Inf diperlukan. 

Perangkat lunak arduino termasuk monitor serial yang 
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memungkinkan data sederhana yang akan dikirim ke board 

Arduino. RX dan TX LED di board akan berkedip ketika 

data sedang dikirim melalui chip USB-to-serial dan 

koneksi USB ke komputer. ATMega328 ini juga 

mendukung komunikasi I2C (TWI) dan SPI. Fungsi ini 

digunakan untuk melakukan komunikasi inteface pada 

sistem. 

8) Programming  

Programming Uno Arduino dapat diprogram dengan 

perangkat lunak Arduino. Pilih Arduino Uno dari Tool lalu 

sesuaikan dengan mikrokontroler yang digunakan. 

ATMega328 pada uno arduino memiliki bootloader yang 

memungkinkan Anda untuk meng-upload program baru 

untuk itu tanpa menggunakan programmer hardware 

eksternal. Ini berkomunikasi menggunakan protokol dari 

bahas C. Sistem dapat menggunakan perangkat lunak FLIP 

Atmel (Windows) atau programmer DFU (Mac OS X dan 

Linux) untuk memuat firmware baru. Atau Anda dapat 

menggunakan header ISP dengan programmer eksternal. 

9) Perangkat lunak arduino 

Lingkungan open-source arduino memudahkan untuk 

menulis kode dan meng-upload ke board arduino. Ini 

berjalan pada Windows, Mac OS X, dan Linux. Berdasarkan 
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Pengolahan, avr-gcc, dan perangkat lunak sumber terbuka 

lainnya.  

 

Gambar 2.7. Tampilan Framework arduino uno 

Sumber : Sofwere Arduino 

 

10) Modul SD Card 

SD Card Board untuk kartu SD standar. Hal ini 

memungkinkan sistem untuk menambahkan penyimpanan 

dan data logging untuk penyimpanan data sistem, sehingga 

data-data yang dihasilkan dari sistem yang kita buat dapat 

secara otomatis tersimpan dalam memory ini. 
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Gambar 2.8 Modul SD-Card 

Sumber : Datasheet Arduino (Radioncs) 

 

Spesifikasi Modul SD-Card:  

- Board untuk standar kartu SD dan Micro SD (TF) 

kartu  

- Berisi tombol untuk memilih slot kartu flash - 

Dudukan langsung pada Arduino Uno. 

 Gambar di bawah ini ialah konfigurasi pemasangan 

dari modul SDCard yang akan di hubungkan pada 

arduini uno. 
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Gambar 2.9 Konfigurasi SD-Card Modul ke Arduino 

Sumber : Datasheet Arduino (Radioncs) 

2.5  LCD (Liquid Cristal Display) 

Display elektronik adalah salah satu komponen elektronika yang 

berfungsi sebagai tampilan suatu data, baik karakter, huruf ataupun 

grafik. LCD (Liquid Cristal 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. 
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2.5.1  Material LCD (Liquid Cristal Display) 

LCD (Liquid Cristal Display) 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. 

2.5.2  Contoh Bentuk LCD (Liquid Cristal Display) 

Berikut adalah contoh bentuk fisik LCD 16x2 karakter warna hijau. 

 

 

Gambar. 2.10 Contoh Bentuk Fisik LCD (Liquid Cristal Display) 2x16 

Sumber : Datasheet LCD (C-max) 
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2.5.3 Pengendali / Kontroler LCD (Liquid Cristal Display) 

Dalam modul LCD (Liquid Cristal Display) terdapat 

microkontroller 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 microkontroller internal LCD (Liquid Cristal Display) 

adalah : 

1. DDRAM (Display Data Random Access Memory) 

merupakan memori tempat karakter yang akan ditampilkan 

berada. 

2. CGRAM (Character Generator Random Access Memory) 

merupakan memori untuk menggambarkan pola sebuah 

karakter dimana bentuk dari karakter dapat diubah-ubah 

sesuai dengan keinginan. 

3. CGROM (Character Generator Read Only Memory) 

merupakan memori untuk menggambarkan pola sebuah 

karakter dimana pola tersebut merupakan karakter dasar 

yang sudah ditentukan secara permanen oleh pabrikan 

pembuat LCD (Liquid Cristal Display) tersebut sehingga 

pengguna tinggal memanggil sesuai alamat memorinya dan 

tidak dapat merubah karakter dasar yang ada dalam 

CGROM. 
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2.5.4  Register control yang terdapat dalam suatu LCD (Liquid Cristal  

Display) diantaranya adalah: 

Register perintah yaitu register yang berisi perintah-perintah 

dari microkontroller 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 keDDRAM. Penulisan data pada register akan 

menempatkan data tersebut keDDRAM sesuai dengan alamat yang 

telah diatur sebelumnya. 

2.5.5   Pin, kaki atau jalur input dan kontrol dalam suatu LCD (Liquid 

Cristal Display) diantaranya adalah : 

1. 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 microkontroller dengan lebar data 8 bit. 

2.  Pin RS (Register Select) berfungsi sebagai indikator atau 

yang menentukan jenis data yang masuk, apakah data atau 

perintah. Logika low menunjukan yang masuk adalah 

perintah, sedangkan logika high menunjukan data.  

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

modul jika low tulis data, sedangkan high baca data.  
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4. Pin E (Enable) digunakan untuk memegang data baik 

masuk atau keluar. 

5. 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 5V. 

 

 


