
BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

 

2.1 Kajian Pustaka 

      Rancang bangun alat dan pembuatan sistem yang menggunakan jenis sensor 

accelerometer banyak diminati dan dikembangkan. Beberapa studi penelitian yang 

sebelumnya dilakukan yaitu, “Aplikasi Sensor Accelerometer pada Deteksi Posisi” 

(Vidi Rahman Alma’i, 2011). “Implementasi Penggunaan Sensor Accelerometer 

ADXL335 pada Quadcopter Robot Berbasis ATMega32” (Pancev, dkk, 2013). “Design 

of a Low Cost Motion Data Acquisition Setup for Mechatronics System” (Baris Can 

Yalcin, 2014).  

      Studi-studi penelitian di atas menitikberatkan pengembangan alat untuk menopang 

kestabilan pada sebuah sistem dengan menggunakan sensor accelerometer gyroscope 

dan berbasis mikrokontroler sebagai pengolah datanya. 

2.2 Dasar Teori 

2.2.1 Fotografi 

      Fotografi (dari bahasa Inggris: photography, yang berasal dari kata Yunani yaitu 

“photos”: cahaya dan “grafo”: melukis/menulis) merupakan proses seni melukis 

melalui media cahaya dengan alat yang disebut kamera dengan maksud dan tujuan 

tertentu (Kamus Besar Bahasa Indonesia). 

       

Gambar 2.1 Kamera 



      Kamera adalah alat paling populer dalam akitivitas fotografi. Nama ini didapat dari 

“camera obscura”, bahasa latin untuk ruang gelap. Kamera merupakan suatu piranti 

untuk membentuk dan merekam suatu bayangan potret pada lembaran film. 

      Dunia fotografi terus menunjukkan peningkatan karena jenis kamera yang 

digunakan mengalami perkembangan dari segi bentuk, fungsi, dan cara kerjanya. Mulai 

dari kamera analog yang prinsip kerjanya menggunakan roll film dan hasil potretnya 

akan didapatkan dari hasil pencucian. Lalu ada kamera polaroid yang lebih lama 

beredar dibanding analog karena kamera jenis ini tidak memerlukan pencucian untuk 

mendapatkan hasil potretnya. Terlebih lagi di jaman modern sekarang, kamera beralih 

ke kamera digital dimana hasil potret bisa disimpan file-nya secara digital ke PC atau 

memory card. 

2.2.1.1 Tripod 

      Bermula dari perkembangan kamera dan penggunanya yang semakin banyak, tripod 

diciptakan sebagai salah satu alat untuk membantu dalam penggunaan kamera. Tripod 

digunakan untuk menopang agar badan kamera bisa berdiri dengan tegak dan kokoh. 

Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi kelelahan fotografer dalam mengambil gambar 

dan mengurangi ketidaksempurnaan yang ditimbulkan oleh guncangan tangan 

fotografer. 

 

Gambar 2.2 Tripod 



Selain itu fungsi-fungsi tripod yang lain, diantaranya: 

 Berguna untuk pemotretan long exposure atau shutter rendah. 

 Membantu menghasilkan foto HDR (High Dynamic Range). 

 Membantu mencapai angle sulit dalam pemotretan landscape. 

 Membantu mempertajam gambar saat melakukan focal length panjang. 

2.2.2 Sensor Accelerometer MPU-6050 

      Accelerometer adalah sensor yang digunakan untuk mengukur percepatan suatu 

objek, yaitu mengukur percepatan statis dan dinamisnya. Pengukuran dinamis adalah 

pengukuran percepatan pada objek bergerak, sedangkan pengukuran statis adalah 

pengukuran terhadap gravitasi bumi, lebih tepatnya untuk mengukur sudut kemiringan. 

Prinsip kerja dari sensor accelerometer berdasarkan hukum fisika bahwa apabila suatu 

konduktor digerakkan melalui suatu medan magnet, atau jika suatu medan magnet 

digerakkan melalui suatu konduktor, maka akan timbul suatu tegangan induksi pada 

konduktor tersebut. Accelerometer yang diletakkan di permukaan bumi dapat 

mendeteksi percepatan 1g (ukuran gravitasi bumi) pada titik vertikalnya, untuk 

percepatan yang dikarenakan oleh pergerakan horizontal maka accelerometer akan 

mengukur percepatannya secara langsung ketika bergerak secara horizontal. 

      Accelerometer MPU-6050 adalah sebuah modul berinti MPU-6050 yang 

merupakan 6 axis Motion Processing Unit dengan penambahan regulator tegangan dan 

beberapa komponen pelengkap lainnya yang membuat modul ini siap pakai dengan 

tegangan supply sebesar 3-5 VDC. Modul ini memiliki interface I2C yang dapat 

disambungkan langsung ke MCU (Microcontroller Units) yang memiliki fasilitas I2C. 

Sensor MPU-6050 berisi sebuah Microelectromechanical Systems (MEMS) 

Accelerometer dan sebuah MEMS Gyro yang saling terintegrasi. Sensor ini sangat 

akurat dengan fasilitas hardware internal 16 bit ADC untuk tiap kanalnya. Sensor akan 

menangkap nilai kanal axis X, Y, dan Z bersamaan dalam satu waktu. 



 

Gambar 2.3 Sensor MPU-6050 

Fitur dan spesifikasi dari modul MPU-6050 adalah berikut ini: 

 Berbasis Chip MPU-6050, berteknologi MotionFusion yang mengoptimalkan 

kinerja sensor dan adanya Digital Motion Processor modul dapat diintegrasikan 

dengan sensor lainnya melalui komunikasi I2C dan bekerja tanpa membebani 

mikrokontrolernya. 

 Tegangan supply sekitar 3-5 VDC dan pada modul ini sudah dilengkapi LDO 

(Low Drop-out) Voltage Regulator. Jadi, untuk mendapat sumber tegangan 

hanya perlu tersambung dengan sumber Vcc pengolah data seperti Arduino. 

 Tersedianya pull-up resistor pada pin SDA dan SCL tanpa resistor eksternal 

tambahan. 

 Gyroscope Range + 250 500 1000 2000 / s 

 Acceleration Range: + 2 + 4 + 8 + 16 g 

 Data keluaran MotionFusion sebanyak 6 atau 9 sumbu dalam format matriks 

rotasi, quarternion, sudut Euler, atau raw data format. 

 Memori penampung data (buffer memory) sebesar 1KB, FIFO (First-In-First-

Out). 

 Gabungan antara accelerometer dan gyroscope dalam satu sirkuit menyebabkan 

pendeteksian gerakan dan gravitasi menjadi lebih akurat. 



 Konsumsi arus gyroscope sebesar 3,6 mA; gyroscope+accelerometer 3,8 mA. 

 Chip built-in 16 bit AD converter, 16 bits data output 

 Jarak antarpin header 2.54 mm 

 Dimensi modul 20.3 mm x 15.6 mm 

 Sensor ini sudah banyak dijual di pasaran dengan harga yang relatif murah. 

2.2.3 Komunikasi I2C 

      Sebuah standar komunikasi serial dua arah menggunakan dua saluran yang didesain 

khusus untuk mengirim maupun menerima data. Sistem Inter-Integrated Circuit (I2C) 

terdiri dari dua saluran, yaitu SCL (Serial Clock) dan SDA (Serial Data) yang 

membawa informasi data antara I2C dengan pengontrolnya. Piranti yang dihubungkan 

dengan sistem I2C bus dapat dioperasikan sebagai Master dan Slave. Master adalah 

piranti yang memulai transfer data pada I2C bus dengan membentuk sinyal start, 

mengakhiri transfer data dengan membentuk sinyal stop dan membangkitkan sinyal 

clock. 

      Sinyal start merupakan sinyal untuk memulai semua perintah, didefinisikan sebagai 

prubahan tegangan SDA dari logika “HIGH” menjadi ”LOW” pada saat SCL bernilai 

“HIGH”. Sinyal stop merupakan sinyal untuk mengakhiri semua perintah, didefinisikan 

sebagai perubahan tegangan SDA dari “LOW” menjadi “HIGH” pada saat SCL bernilai 

“HIGH”. 

 

Gambar 2.4 Diagram komunikasi I2C bus 



      Sinyal dasar yang lain dalam I2C bus adalah sinyal acknowledge yang disimbolkan 

dengan ACK setelah transfer data oleh Master berhasil diterima Slave. Slave akan 

menjawab dengan mengirim sinyal acknowledge, yaitu dengan membuat SDA menjadi 

“LOW” selama siklus clock ke-9. Hal ini menunjukkan bahwa Slave telah menerima 8 

bit dari Master. 

      Dalam melakukan transfer data I2C bus, harus mengikuti tata cara yang ditetapkan 

yaitu: 

a. Transfer data hanya dapat dilakukan ketika bus tidak dalam keadaan sibuk. 

b. Selama proses transfer data, keadaan data pada SDA harus stabil selama 

SCL dalam keadaan “HIGH”. Keadaan perubahan “HIGH” atau “LOW” 

pada SDA hanya dapat dilakukan selama SCL dalam keadaan rendah. Jika 

terjadi perubahan keadaan SDA pada saat SCL dalam keadaan “HIGH”, 

maka perubahan itu dianggap sebagai sinyal start atau stop. 

2.2.4 Motor DC 

      Motor listrik adalah sebuah mesin listrik yang berfungsi untuk mengubah tenaga 

listrik menjadi tenaga mekanik. Motor listrik pertama kali diciptakan dengan 

menggunakan sumber arus listrik searah atau DC (Dirrect Current) oleh beberapa 

ilmuwan seperti Englishman Peter (1822), Prussian Moritz Jacobi (1834), dan William 

Sturgeon (1832). Perkembangan motor DC tidak terlepas dari fenomena induksi 

elektromagnetik yang diperkenalkan oleh Michael Faraday (1831) dan dikenal dengan 

hukum Faraday. Namun di akhir abad 19, John Ambrose Flemming memperkenalkan 

sistem mneumonik untuk memudahkan memahami fenomena perputaran pada motor 

listrik. Sistem mneumonik tersebut disebut dengan kaidah tangan kiri untuk motor 

listrik dan kaidah tangan kanan untuk generator listrik. Kaidah ini memudahkan untuk 

menentukan gaya dorong, arah medan magnet, serta arah arus listrik pada sistem 

induksi elektromagnetik. 



 

Gambar 2.5 Motor DC 

      Pada motor DC dibedakan 2 komponen utama berdasarkan fisiknya, yaitu: 

a. Rotor, adalah bagian yang bergerak/berputar. 

b. Stator, adalah bagian yang tidak bergerak/berputar. 

 

Gambar 2.6 Struktur motor listik 

      Berdasarkan gambar 2.6 di atas, rotor motor listrik ditunjukkan dengan sebuah 

kawat angker penghantar listrik (armature) berbentuk persegi panjang. Pada kedua 

ujung kawat armature terpasang komutator berbentuk lingkaran yang terbelah di 

tengahnya. Komponen ini disebut dengan cincin belah. Cincin belah termasuk bagian 

dari rotor, sehinggan dia ikut berputar dengan rotor. 

      Sedangkan stator motor tersusun dari dua buah magnet dengan kutub berbeda yang 

saling berhadapan. Pada bagian yang berhubungan langsung dengan cincin belah, stator 

dilengkapi dengan sikat karbon (brush) yang berfungsi untuk menghubungkan arus 

listrik dari sumber tegangan ke kumparan motor. 



     Sumber tegangan DC diilustrasikan dengan sebuah baterai yang masing-masing 

kutub baterai terhubung dengan sikat karbon, sehingga tercipta arus DC dengan arah 

arus dari kutub positif ke negatif melewati sikat karbon, satu bagian dari cincin belah, 

armature, kembali ke bagian lain cincin belah, sikat karbon lalu kutub negatif baterai. 

     Konsep kaidah tangan kiri berguna untuk memahami bagaimana cara motor DC 

bekerja.  

 

Gambar 2.7 Perputaran motor (1) 

      Dimulai dengan gambar 2.7 di atas, garis medan magnet disimbolkan dengan garis 

biru. Untuk arah arus listrik disimbolkan dengan garis warna hitam. Jika digunakan 

kaidah tangan kiri pada sisi kiri armature, maka akan didapatkan gaya dorong yang 

mengarah ke atas. Sedangkan untuk sisi kanan armature, kaidah tangan kiri akan 

menunjukkan bahwa gaya dorong mengarah ke bawah. Gaya dorong yang tegak lurus 

langsung terhadap armature sisi kanan dan kiri ini menghasilkan torsi yang paling 

besar pada rotor motor. Gaya torsi inilah yang memutar rotor motor. 

 

Gambar 2.8 Perputaran motor (2) 



      Pada posisi rotor pada gambar 2.8, cincin belah masih terhubung dengan sikat 

karbon sehingga arah arus listrik tidak berubah. Karena posisi armature berubah, gaya 

torsi yang dihasilkan lebih kecil. Namun, gaya torsi ini masih membuat rotor berputar. 

 

Gambar 2.9 Perputaran motor (3) 

      Pada gambar 2.9, torsi rotor akan menjadi nol ketika armature pada posisi tegak. 

Hal ini sesuai dengan kaidah tangan kiri, bahwa jika pada armature terdapat arus listrik 

maka arah gaya dorong kawat juga ke atas maupun ke bawah. Namun karena gaya 

tersebut segaris dengan titik poros motor, atau tegak lurus dengan arah putaran motor, 

maka tidak akan timbul gaya torsi pada armature. Tapi nilai torsi yang nol ini tidak 

membuat rotor motor berhenti berputar. Karena sifat kelembaman rotor maka rotor 

akan terus berputar selama masih ada arus listrik yang mengalir pada armature. 

2.2.5 Motor Driver L298N 

      Merupakan sebuah motor driver berbasis IC L298 dual H-bridge. Motor driver ini 

berfungsi untuk mengatur arah ataupun kecepatan motor DC. Diperlukannya rangkaian 

motor driver ini karena pada umumnya motor DC akan bekerja dengan membutuhkan 

arus lebih dari 250 mA. Untuk beberapa IC seperti keluarga ATMega tidak bisa 

memberikan arus melebihi nilai tersebut. 



 

Gambar 2.10 Motor Driver L298N 

      Prinsip kerja motor driver ini sesuai dengan bentuk rangkaian transistornya yang 

berupa H-bridge. 

 

Gambar 2.11 H-bridge Transistor 

      Motor driver ini bekerja untuk menggerakan maksimal 2 motor DC terpisah atau 

bisa digunakan untuk 1 motor stepper bipolar 2 fasa, menggunakan masukan logic-level 

dari Arduino atau jenis kit mikrokontroler yang lain. 

Pin-pinnya terdiri dari: 

 Out 1, Out 2 : mengatur/menjalankan motor DC A 

 Out 3, Out 4 : mengatur/menjalankan motor DC B 

 GND  : penghubung ground 

 5V  : sumber suplai tegangan 5V ke modul 

 EnA  : mengaktifkan PWM untuk motor DC A 



 In1, In2 : mengatur masukan ke motor DC A 

 In3, In4 : mengatur masukan ke motor DC B 

 EnB  : mengaktifkan PWM untuk motor DC B 

      Prinsip kerja dari motor driver L298N dapat ditunjukkan melalui tabel-tabel di 

bawah berikut ini. 

Tabel 2.1 Prinsip Kerja Motor Driver L298N Untuk Keluaran Motor A 

Input Logika Keluaran Motor 

In1 In2 

0 1 Motor A berputar searah jarum jam (CW) 

1 0 Motor A berputar berlawanan arah jarum jam (CCW) 

1 1 Motor A tidak berputar 

0 0 Motor A tidak berputar 

 

Tabel 2.2 Prinsip Kerja Motor Driver L298N Untuk Keluaran Motor B 

Input Logika Keluaran Motor 

In3 In4 

0 1 Motor B berputar searah jarum jam (CW) 

1 0 Motor B berputar berlawanan arah jarum jam (CCW) 

1 1 Motor B tidak berputar 



0 0 Motor B tidak berputar 

 

Spesifikasi yang dimiliki modul ini: 

 Double H-bridge Drive Chip berupa  L298N 

 Logical voltage: 5V Drive voltage: 5V-35V 

 Logical current: 0-36mA Drive current: 2A 

 Max power: 25W 

 Dimensi: 43 x 43 x 26mm 

 Berat: 26g 

2.2.6 Mikrokontroler ATMega328 

a. Mikrokontroler 

      Mikrokontroler, sering dikenal dengan sebutan MCU (Microcontroller Units) 

adalah computer yang berukuran mikro dalam satu chip IC (Integrated Circuit) yang 

terdiri dari prosessor, memory, dan antarmuka yang bisa diprogram. Dapat dikatakan 

sebagai komputer mikro karena di dalamnya sudah terdapat CPU (prosessor), memory, 

dan I/O (Input/Output) yang bisa dikontrol dan diprogram. I/O juga sering disebut 

GPIO (General Purpose Input Output) yang berarti pin yang dapat diprogram sesuai 

kebutuhan.    

b. Gambaran Umum 

      ATMega328 merupakan mikrokontroler keluarga AVR 8 bit, keluaran dari Atmel 

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

proses eksekusi data lebih cepat daripada tipe CISC (Completed Instruction Set 

Computer). Beberapa tipe mikrokontroler yang sama dengan ATMega328 ini antara 



lain ATMega8, ATMega8535, ATMega16, dan ATMega32. Yang membedakan antara 

mikrokontroler satu dan yang lain adalah ukuran memory, banyaknya GPIO, peripherial 

(USART, timer, counter, dll). 

 

Gambar 2.12 ATMega328 

Karakteristik yang dimiliki ATMega328 antara lain: 

 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. 

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

 Memiliki pin I/O sebanyak 14 pin, 6 diantaranya PWM (Pulse Width 

Modulation) output. 

 32 x 8-bit register serbaguna. 

 Dengan clock 16 MHz kecepatan mencapai 16 MIPS. 

 32KB Flash Memory dan pada arduino memiliki bootloader yang menggunakan 

2KB dari Flash Memory tersebut. 

 130 macam instruksi yang semuanya mampu di eksekusi dalam satu siklus 

clock. 

c. Deskripsi Perangkat Keras 



      ATMega328 memiliki ukuran fisik lebih kecil dibandingkan jenis ATMega 

keluarganya. Untuk segi ukuran memori dan peripherialnya relatif sama seperti 

ATMega8535 dan ATMega32. Namun jumlah GPIO dari ATMega328 ini lebih sedikit 

dibandingkan ATMega jenis-jenis diatas. 

 

Gambar 2.13 Pin-pin ATMega328 

      ATMega328 memiliki 3 buah PORT  utama yaitu PORTB, PORTC, dan PORTD 

dengan total GPIO sebanyak 23 pin. PORT tersebut dapat difungsikan sebagai 

input/output digital atau peripherial lainnya. 

 Port B 

      Port B merupakan jalur data 8 bit yang dapat difungsikan sebagai input/output. 

Selain itu port B memiliki fungsi alternatif seperti: 

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

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

(Pulse Width Modulation). 

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

SPI (Serial Peripherial Interface). 

d. TOSC1 (PB6) dan TOSC2 (PB7) digunakan sebagai sumber clock eksternal 

untuk Timer. 



e. XTAL1 (PB6) dan XTAL2 (PB7) merupakan sumber clock utama pada 

mikrokontroler. 

 Port C 

       Port C merupakan jalur data 7 bit yang dapat difungsikan sebagai input/output 

digital. Fungsi alternatif port C antara lain: 

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 SCL) merupakan salah satu fitur yang terdapat pada port C. I2C 

digunakan untuk komunikasi dengan sensor atau device lain yang memiliki 

komunikasi data tipe I2C seperti sensor kompas dan accelerometer.   

 Port D 

      Port D merupakan jalur data 8 bit yang masing-masing pinnya dapat difungsikan 

sebagai input/output. Sama seperti port B dan port C, port D memiliki fungsi alternatif 

berikut: 

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

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

berfungsi sebagai penerima data serial. 

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

interupsi hardware. Interupsi biasanya digunakan sebagai selaan dari program, 

misalnya saat sistem berjalan kemudian terjadi interupsi hardware/software 

maka program utama akan berhenti dan menjalankan program interupsi. 

c. XCK dapat difungsikan sebagai sumber clock ekternal untuk USART, namun 

sebenarnya dapat juga memanfaatkan clock dari CPU sehingga tidak perlu 

sumber clock eksternal. 



d. T0 dan T1 berfungsi sebagai masukan Counter eksternal untuk Timer 1 dan 

Timer 0. 

e. AIN0 dan AIN1 keduanya merupakan masukan untuk analog komparator. 

2.2.7 Arduino UNO 

      Arduino merupakan sebuah platform komputasi fisik (Physical Computing) yang 

open source, pada board input/output yang sederhana, berbasis pada software dan 

hardware maupun lingkungan pemrogramannya/IDE-nya (Integrated Development 

Environment) yang fleksibel dan mudah digunakan. Hardware-nya memiliki prosesor 

Atmel AVR dan software-nya memilki bahasa pemrograman sendiri. Bahasa yang 

dipakai Arduino bukan assembler yang sulit, tetapi bahasa C yang disederhanakan 

dengan bantuan libraries Arduino. Kelebihan dari Arduino yaitu tidak direpotkannya 

dengan rangkaian minimum sistem dan programmer karena hal tersebut sudah built-in 

di dalam board sehingga hanya memerlukan pengembangan sistem untuk lebih lanjut. 

      Ada banyak jenis Arduino yang dapat digunakan untuk tujuan yang berbeda. 

Beberapa jenis memiliki ukuran, jumlah pin, dan mikrokontroler yang berbeda, namun 

sebagian besar Arduino memilki komponen utama yang sama, yaitu: 

 USB/Barrel Jack 

 Pin 

 Tombol reset 

 LED indikator daya 

 TX/RX LED 

 IC utama 

 Voltage regulator 



      Arduino sendiri memiliki berbagai macam jenis sesuai dengan fungsi dan 

kegunaannya. Arduino USB contohnya. Arduino jenis ini menggunakan USB sebagai 

antarmuka pemrograman atau komunikasi komputer. Ada juga Arduino Serial, yang 

menggunakan RS323 sebagai antarmuka pemrogramannya. Arduino UNO merupakan 

salah satu jenis dari Arduino USB. 

 

Gambar 2.14 Arduino UNO 

      Arduino UNO adalah board mikrokontroler berbasis ATMega328 yang memiliki 14 

pin input dari output digital dimana 6 pin input tersebut dapat digunakan sebagai output 

PWM (Pulse Width Modulation) dan 6 pin input analog, 16 MHz osilator Kristal, 

koneksi USB, jack power, ICSP header, dan tombol reset. Kelebihan Arduino 

diantaranya adalah tidak perlu perangkat chip programmer karena di dalamnya sudah 

ada bootloader yang akan menangani upload program dari komputer. Cukup hanya 

menghubungkan kabel USB dari Arduino UNO ke komputer. Berikut adalah spesifikasi 

lengkapnya: 

 Mikrokontroler Atmega328 

 Catu Daya 5V 

 Tegangan Input (rekomendasi) 7-12V 

 Teganan Input (batasan) 6-20V 

 Pin I/O Digital 14 (dimana 6pin diantaranya disediakan untuk PWM) 

 Pin Input Analog 6 

 Arus DC per Pin I/O 40 mA 

 Arus DC per Pin I/O untuk PIN 3.3V 50 mA 



 Flash Memory 32 KB (Atmega328) dimana 0.5 KB digunakan oleh bootloader 

 SRAM 2 KB (Atmega328) 

 EEPROM 1 KB (Atmega328) 

 Clock Speed 16 MHz 

2.2.8 Catu Daya 

      Catu daya selalu diperlukan dalam setiap rangkaian elektronik agar dapat berfungsi. 

Catu daya berfungsi memberikan daya pada peralatan elektronik. Ada 2 jenis catu daya 

yang ditemukan di pasaran.  

a. Catu daya tetap; rangkaian ini memiliki tegangan yang tidak bisa diatur dan 

nilainya sudah ditetapkan untuk rangkaian tersebut. 

b. Catu daya variabel; dimana catu daya ini memiliki nilai tegangan yang dapat 

diubah-ubah.  

      Rangkaian catu daya yang baik memiliki regulator di dalam rangkaiannya. 

Pemasangan regulator difungsikan untuk memberikan kestabilan pada tegangan yang 

keluar, apabila terjadi perubahan nilai tegangan yang diterima oleh rangkaian catu daya 

tersebut. 

2.2.9 Switching Regulator 

      Switching regulator bekerja dengan mengambil potongan kecil energi, sedikit demi 

sedikit, dari sumber tegangan input dan memindahkannya ke output. Hal ini dilakukan 

dengan bantuan sebuah saklar listrik dan pengontrol yang mengatur tingkat di mana 

energi yang ditransfer ke output sehingga istilahnya disebut “switching regulator”. 

Regulator jenis ini digunakan dalam perangkat seperti telepon portabel, platform video 

game, robot, kamera digital, dan komputer. 



      Dalam penelitian ini digunakan switching regulator jenis XM1584 Ultra-small Size 

DC-DC Step Down Power Supply module yang terintegrasi. Sebagaimana 

spesifikasinya dapat dilihat di bawah ini: 

a. Tegangan input: 4,5~28V 

b. Output tegangan: 0,8~20V 

c. Output arus maksimal 3A 

d. Efisiensi mencapai 92% 

e. Switch frequency 1,5MHz(Max), 1MHz(Typ) 

f. Operating temperature: -20 to +85 

g. Dimensi: 22mm x 17mm x 4mm 

 

Gambar 2.15 Switching Regulator 

      Regulator ini dipilih karena memiliki kelebihan berupa bentuk fisik yang ringan 

(Ultra-small size), efisiensi yang tinggi hingga melebihi 80%, isolasi dari transien jala-

jala lebih baik, dan harganya murah. 

2.2.10 Kabel  

      Penggunaan kabel dalam rangkaian elektronika sangat penting, karena kabel 

berfungsi sebagai penghantar arus dan tegangan listrik dalam rangkaian listrik. Namun 

tidak semua jenis kabel bisa digunakan, tergantung dari fungsi dan rangkaian seperti 

apa yang dibuat. Dalam rangkaian elektronika (arus lemah) lebih sering digunakan tipe 



kabel jumper sebagai penghantar arus dan tegangannya, karena arus dan tegangan yang 

dipakai biasanya kecil. 

    

Gambar 2.16 Kabel 

      Berbeda dengan penggunaan kabel pada instalasi listrik maupun jaringan komputer, 

kabel jumper ini secara fisik memiliki ukuran yang sangat kecil dan tidak terlalu 

panjang. Pada kedua ujungnya, terdapat soket terminal bertipe female atau male. Kabel 

jenis ini lebih spesifik lagi digunakan untuk menghubungkan pin-pin pada rangkaian 

elektronik seperti board mikrokontroler atau rangkaian lainnya. 

 

Gambar 2.17 Kabel jumper Male to Female 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




