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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Sistem Pengendalian  

Sistem pengendalian adalah susunan komponen komponen fisik yang dirakit 

sedemikian rupa sehingga berfungsi untuk mengendalikan sistem itu sendiri atau 

sistem lain yang berhubungan dengan sebuah proses. Atau dengan pengertian lain 

sistem pengendalian adalah suatu proses / pengendalian terhadap suatu atau 

beberappa besaran sehingga berada pada suatu harga atau range tertentu. Hampir 

semua proses dalam dunia industri membutuhkan peralatan-peralatan otomatis 

untuk mengendalikan parameter – parameter prosesnya. (Heriyanto, 2010) 

Ada banyak parameter yang harus dikendalikan di dalam suatu proses. Di 

antaranya, yang paling umum, adalah tekanan (pressure) di dalam sebuah vessel 

atau pipa, aliran (flow) didalam pipa, suhu (temperature) di unit proses seperti heat 

exchanger, atau permukaan zat cair (level) disebuah tangki. Dan ada beberapa 

parameter lain yang cukup penting dan juga perlu dikendalikan karena kebutuhan 

spesifik proses, diantaranya : pH di industry petrokimia, water cut (BS & W) di 

ladang minyak mentah, warna produk di suatu fasilitas pencairan gas (NGL) dan 

sebagainya. 

Gabungan serta kerja alat – alat pengendalian otomatis itulah yang 

dinamakan sistem pengendalian proses (process control system). Sedangkan 

semua peralatannya yang membentuk sistem pengendalian disebut instrumentasi 
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pengendalian proses (process control instrumentation). Kedua hal terdsebut 

berhubungan satu sama lain, namun keduanya mempunyai hakikat yang berbeda. 

Ilmu process control instrumentation lebih terfokus pada penjelasan kerja alat 

sedangkan process control system lebih terpusat pada kerja sistem tersebut. (Frans 

Gunterus, 1994) 

2.2 Prinsip-Prinsip Pengendalian Proses 

 

 Gambar 1. Pengendalian Level di Dalam Tangki Oleh Manusia 

(Frans Gunterus, 1994) 

Gambar di atas menunjukkan seorang operator harus mengamati ketinggian 

level, kemudian mengevaluasi apakah level yang ada sudah seperti yang 

dikehendakinya. Kalau level tidak sama dengan yang dikehendakinya, operator 

harus memperkirakan seberapa banyak valve perlu lebih ditutup atau lebih dibuka. 

Selanjutnya, operator harus benar-benar mengubah bukaan valve sesuai dengan 

yang diperkirakan tadi.   

Prinsip pengendalian proses, jika dikaji lebih jauh lagi, dalam mengendalikan 

proses operator mengerjakan empat langkah berikut: 

Mengukur – Membandingkan  – Menghitung – Mengoreksi 
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Saat  operator  mengamati  ketinggian  level,  yang  ia  kerjakan  sebenarnya 

adalah langkah mengukur proses variabel. Istilah process variable pertama kali 

diperkenalkan  sebagai besaran parameter  proses yang dikendalikan.  Kemudain 

operator  membandingkan apakah  hasil  pengukuran  tadi  sesuai  dengan  apa 

yang  dikendalikan.  Besar  process  variable  yang  dikehendaki  tadi  disebut  set 

point. Pada contoh ini, jika level di tangki dikehendaki  selalu 50%, set point di dalam   

sistem   pengendalian   ini  besarnya   50%.   Perbedaan   antara   process variable 

dan set point disebut error. 

Error = set point – process variable 

Process  variable  bisa  lebih  besar  atau  bisa  juga  lebih  kecil  daripada  set 

point. Oleh karena itu, error bisa negatif bisa juga positif. Berdasarkan  besarnya 

error  yang dihasilkan,  operator  menentukan  ke  arah  mana  dan  seberapa  besar  

koreksi bukaan valve perlu dilakukan.  Bila error bernilai negatif (berati process  

variable lebih  besar  dari  set  point  atau  level  lebih  tinggi  dari  50%)  operator  

harus mengurangi flow dengan lebih menutup valve. Sebaliknya, bila error positif 

(berati process  variable  lebih  kecil  dari  set  point  atau  level  di bawah  50%)  

operator harus menambah flow dengan lebih membuka valve. 

Seorang  operator  yang  berpengalaman   tidak  akan  sembarang  membuka 

atau menutup valve. Ia juga akan memperkirakan  seberapa  banyak valve perlu 

lebih dibuka atau lebih ditutup. Pada tahapan  itu, operator  sebenarnya  sedang 

melakukan langkah menghitung. Langkah berikutnya yang perlu dikerjakan oleh 

operator  adalah  mengubah  bukaan  valve  sesuai  dengan  hasil  pembandingan 
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dan  perhitungan   tadi.  Langkah  terakhir  inilah  yang  disebut  dengan  langkah 

mengoreksi. 

Keempat langkah tersebut yang dilakukan oleh operator yaitu; mengukur, 

membandingkan, menghitung dan mengoreksi, seluruhnya dapat dikerjakan oleh 

instrumentasi. Manusia, kemudian, sama  sekali   tidak   menentukan   keempat 

langkah   tadi. Operator   hanya   perlu   menentukan   besarnya   set point,   dan 

semuanya  akan  dikerjakan  secara  otomatis  oleh  instrumen.  Sistem 

pengendalian semacam itulah  yang  disebut  sistem  pengendalian  otomatis  

(outomatic  control  system). (Frans Gunterus, 1994) 

2.3  Laju Alir Fluida 

Fluida atau zat cair (termasuk uap air dan gas) dibedakan dari benda padat 

karena kemampuannya untuk mengalir. Fluida lebih mudah mengalir karena ikatan 

molekul dalam fluida jauh lebih kecil dari ikatan molekul dalam zat padat, akibatnya 

fluida mempunyai hambatan yang relatif kecil pada perubahan bentuk karena 

gesekan (JF Siregar, 2013). 

Laju alir adalah banyak zat yang mengalir dengan kecepatan tertentu persatuan 

waktu. Karakteristik aliran fluida di bedakan 2 macam yaitu aliran tunak (steady) dan 

aliran tidak tunak (unsteady). Sedangkan tipe-tipe aliran fluida di bedakan dalam 3 

pola alirann yaitu aliran laminar, aliran transisi dan aliran turbulen. 
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2.3.1 Karakteristik Aliran 

Secara garis besar jenis aliran dapat dibedakan atau dikelompokkan sebagai 

berikut (JF Siregar, 2013) : 

a.  Aliran Tunak (steady) 

Suatu aliran dimana kecepatannya tidak terpengaruh oleh perubahan waktu 

sehingga kecepatan konstan pada setiap titik (tidak mempunyai percepatan). 

b.  Aliran Tidak Tunak (unsteady) 

Suatu aliran dimana terjadi perubahan kecepatan terhadap waktu 

2.3.2 Tipe-Tipe Aliran 

1.    Aliran Laminar 

 Aliran laminar didefinisikan sebagai aliran dengan fluida yang bergerak 

dalam lapisan–lapisan atau lamina–lamina dengan satu lapisan meluncur secara 

lancar. Aliran laminar ini mempunyai nilai bilangan Reynoldsnya kurang dari 

2300 (Re < 2300). 

2.  Aliran Transisi 

Aliran transisi merupakan aliran peralihan dari aliran laminer ke aliran 

turbulen. Keadaan peralihan ini tergantung pada viskositas fluida, kecepatan dan 

lain-lain yang menyangkut geometri aliran dimana nilai bilangan Reynoldsnya 

antara 2300 sampai dengan 4000 (2300<Re<4000) . 
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3. Aliran Turbulen 

Aliran turbulen didefinisikan sebagai aliran yang dimana pergerakan dari 

partikel-partikel fluida sangat tidak menentu karena mengalami percampuran 

serta putaran partikel antar lapisan, yang  14 mengakibatkan saling tukar 

momentum dari satu bagian fluida ke bagian fluida yang lain dalam skala yang 

besar. Dimana nilai bilangan Renoldsnya lebih besar dari 4000 (Re>4000). 

 

 
Gambar 2. Pola Aliran 

(Ilham Khoir, 2010) 
 
 

2.4  Hukum Bernoulli 

Hukum Bernoulli menyatakan bahwa tekanan fluida di tempat yang 

kecepatannya tinggi lebih kecil daripada di tempat yang kecepatannya lebih rendah 

.Jadi semakin besar kecepatan fluida dalam suatu pipa maka tekanan yang 

dihasilkan semakin kecil dan sebaliknya semakin kecil kecepatan fluida dalam suatu 

pipa maka semakin besar tekanannya. Hukum ini diterapkan pada zat cair yang 

mengalir dengan kecepatan berbeda dalam suatu pipa.Hukum Bernoulli di 

kemukakan pertama kali oleh Daniel Bernoulli, seorang matematikawan dari Swiss 
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pada tahun 1700-an. Persamaan Bernoulli memiliki hubungan antara tekanan, 

kecepatan fluida dan elevasi dalam sistem aliran. 

Prinsip Bernoulli adalah sebuah istilah di dalam mekanika fluida yang 

menyatakan bahwa peningkatan kecepatan aliran fluida akan menimbulkan 

penurunan tekanan pada aliran tersebut. Prinsip ini sebenarnya merupakan 

penyederhanaan dari Persamaan Bernoulli yang menyatakan bahwa jumlah energi 

pada suatu titik di dalam suatu aliran tertutup sama besarnya dengan jumlah energy 

di titik lain pada jalur aliran yang sama. (Vallentinus, 2010) 

2.5 Dinamika Proses 

Dinamika  Proses  adalah  sifat-sifat proses yang  terjadi  di  dalam  suatu  

system pengendalian, ada process variable yang cepat berubah dengan berubahnya 

manipulated variable (bukaan control valve), ada pula yang lambat berubah. Ada 

proses yang sifatnya lamban, ada yang reaktif, ada yang mudah stabil, dan ada pula  

yang  mudah  menjadi  tidak  stabil.  Sehingga,  pengendalian  proses  akan 

berbeda-beda. (Frans Gunterus, 1994) 

Dinamika proses selalu dikaitkan dengan unsur kapasitas (capacity) dan  

kelambatan (lag).  Dalam   bahasa   ilmu  sistem   pengendalian,   dikatakan 

kapasitas  proses  tergantung  pada  sumber  energi  yang  bekerja  pada  proses. 

Kalau sumber energinya kecil dan kapasitas prosesnya besar, proses akan menjadi 

lambat.  Kalau  sumber  energinya  besar  dan kapasitas  prosesnya  kecil,  proses 

akan menjadi cepat. 
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Kata  kapasitas   dan  kelambatan   itulah  yang  kemudian   dipakai  sebagai 

standar  (ukuran)  untuk  menyatakan  dinamika  proses  secara  kualitatif.  Dalam 

bentuk  kualitatif,  proses  dibedakan  menjadi  proses  cepat  dan  proses  lambat, 

atau  kapasitas  besar  dan  kapasitas  kecil.  Selain  bentuk  kualitatif,  dinamika 

proses juga dinyatakan  secara kuantitatif  dalam bentuk transfer function.  Secara 

umum,  transfer  function  suatu  elemen  proses  ditandai  dengan  huruf  G,  dan 

digambar dalam bentuk diagram kotak seperti pada gambar berikut : 

 

Gambar 3. Diagram Kotak Sebuah Proses 
(Frans Gunterus, 1994) 

 
 

Transfer  function  (G) mempunyai  dua  unsur  gain,  yaitu  steady  state  gain 

yang  sifatnya  statik,  dan  dynamic  gain  yang  sifatnya  dinamik.  Unsur  dynamic 

gain  muncul  karena  elemen  proses  mengandung   unsur  kelamabatan. Oleh 

karena itu, bentuk transfer function elemen proses hampir pasti berbentuk 

persamaan matematika   fungsi   waktu   yang   ada   dalam   wujud   persamaan 

differensial. 

Persamaan differensial adalah persamaan yang menyatakan adanya 

kelambatan antara input-output suatu elemen proses. Semakin banyak pangkat 

persamaan differensial, semakin lambat dinamika proses. Sebuah elemen proses 

kemudian dinamai proses orde satu (first order  process)  karena  persamaan 
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differensialnya   berpangkat   satu.   Dinamai proses   orde dua (second order 

process)  karena  differensialnya  berpangkat  dua.  Dinamai  proses  orde  banyak 

(higher order process)  karena  differensialnya  berode  banyak. Pangkat persamaan  

dalam differensial  juga mencerminkan  jumlah kapasitas  yang ada di elemen 

proses. Suatu orde satu juga disebut one capacity  process  atau single capacity 

process, proses orde dua juga disebut two capacity process, dan proses orde 

banyak juga disebut multicapcity process. 

2.6 Proses Orde Satu Self-Regulation 

Self-regulation merupakan elemen proses yang mampu mengendalikan dirinya 

sendiri, walaupun padanya tidak dipasang instrumentasi pengendalian 

otomatis.Contoh dari elemen proses self-regulation dapat dilihat pada gambar 

berikut : 

 

Gambar 4. Proses Orde Satu Self-Regulation 
(Frans Gunterus, 1994) 

 

Input proses adalah flow ke tangki (Fi) dan outputnya adalah level di tangki yang 

dapat dibaca sebagai sinyal output dari LT (Level Transmitter). Pada keadaan awal, 

diandaikan level ada di 50% tangki dan FI serta Fo  juga sama dengan 50% skala 
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flow. Pada keadaan awal itu semua parameter seimbang, sehingga level tetap di 

50% sampai terjadi perubahan pada Fi sebesar fi.  

Andaikan keadaan seimbang tergangu karena Fi naik secara mendadak 

sebanyak fi 10%. Dengan bertambahnya Fi, level (h) juga akan berubah dan 

cenderung naik. Namun, kenaikan level sebesar h akan secara alami diikuti oleh 

kenaikan Fo sebesar fo sehingga akan dicapai keseimbangan yang baru dimana Fi 

sama dengan Fo.  Level akan berhenti di kesimbangan yang baru itu selama tidak 

terjadi perubahan Fi maupun Fo. Keseimbangan  baru ini pasti ada diatas 50%, dan 

Fi maupun  Fo juga ada di atas 50% skala flow. Keadaan  mencapai keseimbangan 

sendiri inilah yang disebut self regulation. 

Andaikan keseimbangan  baru terjadi pada level 70%, steady state gain dari 

proses  itu dikatakan  sama  dengan  dua  (Gp  = 2). Mengapa  demikian,  karena 

untuk 10% pertambahan  input (fi) akhirnya  dihasilkan  20% pertambahan  output 

(h). Tentu saja keadaan self-regulation   ini  hanya  terjadi  untuk  batas-batas 

tertentu. Yang jelas, kalau diandaikan Gp = 2, Fi tidak pernah  boleh ditambah lebih 

dari 25%, air akan tumpah keluar dari tangki. 

Lalu apakah keadaan proses diatas bisa disebut self-regulation? Keadaan 

tumpahnya air memang bisa terjadi, bahkan juga pada sistem yang sudah dilengkapi  

pengendalian  otomatis  sekalipun.  Hal itu disebabkan  karena  sistem pengendalian  

hanya  mampu  mengatasi  load  atau  disturbance  sampai  batas-batas tertentu 

saja. 
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Gambar 5. Diagram Kotak Proses Orde Satu Self-Regulation 

(Frans Gunterus, 1994) 
 
 

Proses  self-regulation  memerlukan  waktu  untuk  mencapai  keseimbangan 

yang baru.  Sehingga, transfer function proses itu pasti merupakan persamaan 

fungsi waktu. Bentuk transfer function seperti pada gambar 5 itulah yang disebut 

bentuk  persamaan  differensial  pangkat satu. Simbol s di persamaan  itu adalah 

bentuk  transformasi  Laplace.  Asal  usul  proses self-regulation dapat memiliki 

transfer function dapat dilihat pada persamaan matematika berikut: 

gp =
𝐺𝑝

(
2𝜋𝜏1

𝜏0
)
2 

Transfer function adalah parameter 𝜏1, yang disebut sebagai lag time atau time 

constant. Jika kapasitas tangki ditandai dengan C, dan hambatan yang ditimbulkan  

oleh bukaan control valve ditandai dengan R, maka besar 𝜏1 adalah R/C. 
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Gambar 6. Kurva Waktu Proses Orde Satu Self-Regulation 

(Frans Gunterus, 1994) 
 
 

2.7 Water Flow Sensor 

2.7.1 Pengertian Water Flow Sensor 

Water Flow sensor terdiri dari tubuh katup plastik, rotor air, dan sensor hall 

efek. Ketika air mengalir melalui pipa dalam sensor ini, maka akan mengenai rotor 

dan membuatnya berputar. Kecepatan putar rotor akan berubah ketika kecepatan 

aliran air berubah pula. Output dari sensor hall-effect akan sebanding dengan pulsa 

yang digenerate rotor. Kelebihan sensor ini adalah hanya membutuhkan 1 sinyal 

(SIG) selain jalur 5V dc dan Ground. Perhatikan gambar di bawah ini : 

 
 

Gambar 7. Fisik dan Skematik Instalasi Water Flow Sensor  
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Gambar 8. Mechanic Dimensi Water Flow Sensor 

Tabel 1. Komponen Sensor 
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2.7.2 Spesifikasi Water Flow Sensor 

a.  Bekerja padategangan5V DC-24VDC 

b.  Arus Maksimum saat ini15 mA(DC5V) 

c.  Berat sensor43 g 

d.  Tingkat Aliranrentang 0,5~ 60L / menit 

e.  SuhuPengoperasian 0°C~ 80° 

f.  Operasikelembaban35%~ 90% RH 

g.  Operasitekanan bawah1.75Mpa 

h.  Store temperature -25°C~+80° 

i.  Store humidity 25%~90%RH 

Water flow sensor ini terdiri atas katup plastik, rotor air, dan sebuah sensor hall-

effect. Prinsip kerja sensor ini adalah dengan memanfaatkan fenomena efek Hall. 

Efek Hall ini didasarkan pada efek medan magnetik terhadap partikel bermuatan 

yang bergerak. Ketika ada arus listrik yang mengalir pada divais efek Hall yang 

ditempatkan dalam medan magnet yang arahnya tegak lurus arus listrik, pergerakan 

pembawa muatan akan berbelok ke salah satu sisi dan menghasilkan medan listrik. 

Medan listrik terus membesar hingga gaya Lorentz yang bekerja pada partikel 

menjadi nol. Perbedaan potensial antara kedua sisi divais tersebut disebut potensial 

Hall. Potensial Hall ini sebanding dengan medan magnet dan arus listrik yang 

melalui divais. (Muhhamad Syarif, 2014) 
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2.8 Microcontroller ATMEGA 8 

Mikrokontroler ATMega8 merupakan mikrokontroler keluarga AVR 8bit. 

Beberapa tipe mikrokontroler yang “berkeluarga” sama dengan ATMega8 ini antara 

lain ATMega8535, ATMega16, ATMega32, ATmega328, dll. Yang membedakan 

antara beberapa mikrokontroler diatas adalah ukuran memori, banyaknya GPIO (pin 

input/output), peripherial (USART, timer, counter, dll). Dari segi ukuran fisik, 

ATMega8 memiliki ukuran fisik lebih kecil dibandingkan dengan beberapa 

mikrokontroler yang lain. Namun untuk segi memori dan periperial lainnya ATMega8 

tidak kalah dengan yang lainnya karena ukuran memori dan periperialnya relatif 

sama dengan ATMega8535, ATMega32, dll, hanya saja jumlah GPIO lebih sedikit 

dibandingkan mikrokontroler yang lain.  

2.8.1 Fungsi dan Kebutuhan Pin 

Pin out IC mikrokontroler ATMega8 yang berpackage DIP dapat dilihat di 

bawah ini : 

 

Gambar 9. Pin Out IC Mikrokontroller ATMEGA8 
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 ATMega8 memiliki 3 buah PORT utama yaitu PORTB, PORTC, dan PORTD 

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

sebagai input/output digital atau difungsikan sebagai periperial lainnya. 

2.8.2 Jenis dan Ukuran Memori pada ATMEGA8 

Flash memori merupakan lokasi penyimpanan program yang di buat. File hex 

hasil kompilasi program nantinya akan dimasukkan ke mikrokontroler melalui alat 

yang disebut downloader/programmer. File hex tersebut nantinya akan disimpan 

pada sebuah memori yang disebut flash memori. Pada saat melakukan proses 

pemograman (coding) biasanya diperlukan variabel atau tempat menampung data. 

Pada saat program dijalankan oleh mikrokontroler, kemudian terdapat proses yang 

melibatkan variabel tersebut ( misalnya operasi aritmatika ) maka data dari variabel 

tersebut akan disimpan pada memori yang bernama SRAM. Kemudian jika ingin 

menyimpan sebuah data seperti halnya pada flashdisk ( data tidak hilang ketika tidak 

ada aliran listrik ) maka data tersebut dapat di simpan pada sebuah memori yang 

bernama EEPROM. EEPROM sama halnya seperti hardisk, flashdisk yang ada pada 

komputer yaitu sebagai tempat penyimpanan data yang tidak terpengaruh terhadap 

aliran listrik. 
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2.8.3 Kebutuhan Supplay ATMEGA8 

 

Gambar 10. Datasheet Kebutuhan Supply ATMEGA8 

 

Pada gambar diatas terdapat ATMega8 dan ATMega8L. Kedua komponen tersebut 

dapat dikatakan sama, namun terdapat beberapa perbedaan antara keduanya. 

ATMega8L lebih ditujukan pada aplikasi yang membutuhkan suplly tegangan rendah 

(low voltages). Oleh karena itu pada ATMega8L tertulis operating voltagenya antara 

2.7-5.5 volt. Selain itu frekuensi maksimal yang boleh digunakan pada ATMega8L 

hanya 8MHz, berbeda dengan ATMega8 yang memiliki frekuensi maksimal 16MHz. 

Karena minimum system yang akan kita buat nanti menggunakan mikrokontroler 

ATMega8 maka kita akan menggunakan tegangan suplly dari 4.5 – 5.5 volt. 

(Muhhamad Syarif, 2014) 

2.9 Arduino 

 Arduino merupakan suatu perangkat yang dirancang dengan kemampuan 

komputasi yang dapat berinteraksi secara lebih dekat dengan dunia nyata 

dibandingkan komputer biasa. Arduino adalah pengendali mikro single-board yang 

bersifat open-source, yang dirancang untuk memudahkan penggunaan elektronik 
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dalam berbagai bidang baik untuk hardaware atau pun software. Hardware 

(perangkat keras)-nya memiliki prosesor Atmel AVR dan software (perangkat lunak)-

nya memiliki bahasa pemrograman sendiri. Open source IDE yang digunakan untuk 

membuat aplikasi mikrokontroler yang berbasis platform arduino. Mikrokontroler 

single-board yang bersifat open source hardware dikembangkan untuk arsitektur 

mikrokontroller AVR 8 bit dan ARM 32 bit. 

 Arduino adalah kit atau papan rangkaian elektronik open source yang di 

dalamnya terdapat komponen utama yaitu sebuah chip mikrokontroler dengan jenis 

AVR. Mikrokontroler itu sendiri adalah chip atau IC (integrated circuit) yang bisa 

diprogram menggunakan komputer. Tujuan menanamkan program pada 

mikrokontroler adalah agar rangkaian elektronik dapat membaca input, memproses 

input tersebut dan kemudian menghasilkan output seperti yang diinginkan. Jadi 

mikrokontroler bertugas sebagai otak yang mengendalikan input, proses, dan output 

sebuah rangkaian elektonik.  

Kelebihan Arduino antara lain : 

 Relative murah dibandingkan dengan platform yang lain 

 Bersifat cross-platform dapat dijalankan di berbagai operating system seperti 

Windows, Macintosh OSX, dan Linux 

 Tidak perlu perangkat chip programmer karena di dalamnya sudah ada 

bootloadder yang akan menangani upload program dari komputer. 

 Sudah memiliki sarana komunikasi USB, sehingga pengguna laptop yang 

tidak memiliki port serial/RS323 bisa menggunakannya. 

 Memiliki modul siap pakai (shield) yang bisa ditancapkan pada board 
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arduino. Contohnya shield GPS, Ethernet, dan lain-lain. 

2.9.1  Bagian-Bagian Papan Arduino 

Dengan mengambil contoh sebuah papan Arduino tipe USB, bagian-

bagiannya dapat dijelaskan sebagai berikut. 

 

Gambar 11. Papan Arduino 

a) 14 pin input/output digital (0-13) 

Berfungsi sebagai input atau output, dapat diatur oleh program. Khusus untuk 6 

buah pin 3, 5, 6, 9, 10 dan 11, dapat juga berfungsi sebagai pin analog output 

dimana tegangan output-nya dapat diatur. Nilai sebuah pin output analog dapat 

diprogram antara 0 – 255, dimana hal itu mewakili nilai tegangan 0 – 5V. 
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b) USB 

Berfungsi untuk: 

 Memuat program dari komputer ke dalam papan 

 Komunikasi serial antara papan dan computer 

 Memberi daya listrik kepada papan 

c)  Sambungan SV1 

Sambungan atau jumper untuk memilih sumber daya papan, apakah dari sumber 

eksternal atau menggunakan USB. Sambungan ini tidak diperlukan lagi pada papan 

Arduino versi terakhir karena pemilihan sumber daya eksternal atau USB dilakukan 

secara otomatis. 

d)  Q1 = Kristal (quartz crystal oscillator) 

Jika mikrokontroler dianggap sebagai sebuah otak, maka kristal adalah 

jantungnya karena komponen ini menghasilkan detak-detak yang dikirim kepada 

mikrokontroler agar melakukan sebuah operasi untuk setiap detak-nya. Kristal ini 

dipilih yang berdetak 16 juta kali per detik (16MHz). 

e)  Tombol Reset S1 

Untuk me-reset papan sehingga program akan mulai lagi dari awal. Perhatikan 

bahwa tombol reset ini bukan untuk menghapus program atau mengosongkan 

mikrokontroler. 
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f)  In  Circuit Serial Programming (ICSP) 

Port ICSP memungkinkan pengguna untuk memprogram mikrokontroler secara 

langsung, tanpa melalui bootloader. Umumnya pengguna Arduino tidak melakukan 

ini sehingga ICSP tidak terlalu dipakai walaupun disediakan. 

g)  IC 1 = Mikrokontroler Atmega 

Komponen utama dari papan Arduino, di dalamnya terdapat CPU, ROM dan 

RAM. 

h)  X1 = Sumber Daya External 

Jika hendak disuplai dengan sumber daya eksternal, papan Arduino dapat 

diberikan tegangan dc antara 9-12V. 

i)  6 Pin Input analog (0-5) 

Pin ini sangat berguna untuk membaca tegangan yang dihasilkan oleh sensor 

analog, seperti sensor suhu. Program dapat membaca nilai sebuah pin input antara 

0 – 1023, dimana hal itu mewakili nilai tegangan 0 – 5V. (F. Djuandi, 2014) 

2.9.2 Bagian-Bagian IDE Arduino 

 IDE itu merupakan singkatan dari Integrated Developtment Enviroenment, 

atau secara bahasa mudahnya merupakan lingkungan terintegrasi yang digunakan 

untuk melakukan pengembangan. Disebut sebagai lingkungan karena melalui 

software inilah Arduino dilakukan pemrograman untuk melakukan fungsi-fungsi yang 

dibenamkan melalui sintaks pemrograman. 
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 Arduino IDE dibuat dari bahasa pemrograman JAVA. Arduino IDE juga 

dilengkapi dengan library C/C++ yang biasa disebut Wiring yang membuat operasi 

input dan output menjadi lebih mudah. Arduino IDE ini dikembangkan dari software 

Processing yang dirombak menjadi Arduino IDE khusus untuk pemrograman dengan 

Arduino.  

IDE Arduino terdiri dari beberapa bagian : 

 Verify pada versi sebelumnya dikenal dengan istilah Compile. Sebelum 

aplikasi diupload ke board Arduino, biasakan untuk memverifikasi terlebih 

dahulu sketch yang dibuat. Jika ada kesalahan pada sketch, nanti akan 

muncul error. Proses Verify / Compile mengubah sketch ke binary code untuk 

diupload ke mikrokontroller. 

 Upload tombol ini berfungsi untuk mengupload sketch ke board Arduino. 

Walaupun kita tidak mengklik tombol verify, maka sketch akan di-compile, 

kemudian langsung diupload ke board. Berbeda dengan tombol verify yang 

hanya berfungsi untuk memverifikasi source code saja. 

 New Sketch Membuka window dan membuat sketch baru 

 Open Sketch Membuka sketch yang sudah pernah dibuat. Sketch yang 

dibuat dengan IDE Arduino akan disimpan dengan ekstensi file .ino 

 Save  Sketch menyimpan sketch, tapi tidak disertai dengan mengkompile. 

 Serial  Monitor Membuka interface untuk  komunikasi  serial, nanti akan kita 

diskusikan lebih lanjut pada bagian selanjutnya 
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 Keterangan Aplikasi pesan-pesan yang dilakukan aplikasi akan muncul di 

sini, misal “Compiling” dan “Done Uploading”ketika kita mengcompile dan 

mengupload sketch ke board Arduino 

 Konsol Pesan-pesan yang dikerjakan aplikasi dan pesan-pesan tentang 

sketch akan muncul pada bagian ini. Misal, ketika aplikasi mengcompile atau 

ketika ada kesalahan pada sketch yang  kita  buat,  maka  informasi error 

dan baris akan diinformasikan di bagian ini. 

 Baris  Sketch bagian  ini  akan  menunjukkan  posisi baris kursor yang 

sedang aktif pada sketch. 

 Informasi  Port Bagian ini menginformasikan port yang dipakai oleh board 

Arduino. (Sinauarduino, 2016) 

 

Gambar 12. Interface IDE Arduino 
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2.10 Borland Delphi 

 Borland Delphi merupakan suatu bahasa pemrograman yang memberikan 

berbagai fasilitas pembuatan aplikasi untuk mengolah teks, grafik, angka, database 

dan aplikasi web. Delphi termasuk dalam pemrograman bahasa tinggi (high level 

language) artinya adalah perintah-perintah programnya menggunakan bahasa yang 

mudah dipahami oleh manusia. Bahasa pemrograman Delphi disebut bahasa 

prosedural artinya mengikuti urutan tertentu. Dalam membuat aplikasi perintah-

perintah, Delphi menggunakan lingkungan pemrograman visual. 

 Delphi merupakan generasi penerus dari Turbo Pascal. Pemrograman Delphi 

dirancang untuk beroperasi dibawah sistem operasi Windows. Program ini 

mempunyai beberapa keunggulan, yaitu produktivitas, kualitas, pengembangan 

perangkat lunak, kecepatan kompiler, pola desain yang menarik serta diperkuat 

dengan bahasa perograman yang terstruktur dalam struktur bahasa perograman 

Object Pascal. Fasilitas pemrograman dibagi dalam dua kelompok yaitu object dan 

bahasa pemrograman. Object adalah suatu komponen yang mempunyai bentuk fisik 

dan biasanya dapat dilihat. Object biasanya dipakai untuk melakukan tugas tertentu 

dan mempunyai batasan-batasan tertentu. Sedangkan bahasa pemrograman dapat 

disebut sekumpulan teks yang mempunyai arti tertentu dan disusun dengan aturan 

tertentu untuk menjalankan tugas tertentu.  

 Sebagaian besar pengembang Delphi menuliskan dan mengkompilasi kode 

program di dalam lingkungan pengembang aplikasi atau Integrated Development 

Environment (IDE). Lingkungan kerja IDE ini menyediakan sarana yang diperlukan 
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untuk merancang, membangun, mencoba, mencari atau melacak kesalahan, serta 

mendistribusikan aplikasi. Sarana-sarana inilah yang memungkinkan pembuatan 

prototipe aplikasi menjadi lebih mudah dan waktu yang diperlukan untuk 

mengembangkan aplikasi menjadi lebih singkat.  

Adapun bagian-bagian IDE Delphi yang biasa ditampilkan yaitu : 

 

Gambar 13. Tampilan Delphi 

1.  Jendela Utama 

Di dalam jendela utama Delphi terdapat menu-menu sebagaimana menu 

aplikasi Windows umumnya, toolbar yang merupakan langkah cepat dari beberapa 

menu, dan component palette yaitu gudang komponen yang akan digunakan untuk 

membuat aplikasi. 
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Gambar 14. Jendela Utama Delphi 
 
2. Toolbar/Speedbar 

 Merupakan Icon (Sortcut)yang dirancang untuk lebih memudahkan 

menjangkau fasilitas yang ada pada Delphi. 

 

Gambar 15. Toolbar Delphi 

3.  Object Tree view 

Fasilitas ini berguna untuk menampilkan daftar komponen yang digunakan 

dalam pengembangan aplikasi sesuai dengan penempatannya. 

 

Gambar 16. Object Tree View Delphi 
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4.  Object Inspector 

Object ini digunakan untuk mengatur properti dan event suatu komponen. 

Akan tetapi tidak dapat mengubah langsung properti-properti yang tidak ditampilkan 

kecuali melalui penulisan kode program. 

 

Gambar 17. Object Inspector Delphi 

5.  Form Designer 

Form adalah komponen utama dalam pengembangan aplikasi. Form 

designer adalah tempat melekatnya komponen yang lain, dengan arti lain tempat 

komponen-komponen lain diletakkan. 
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Gambar 18. Form Designer Delphi 

6.  Code Editor 

 Code editor merupakan tempat untuk menuliskan kode program 

menggunakan bahasa object Pascal. Kode program tidak perlu di tulis secara 

keseluruhan karena Delphi sudah menyediakan blok atau kerangka untuk menulis 

kode program. 

 

Gambar 19. Code Editor Delphi 

7.  Code Explorer 

 Digunakan untuk memudahkan berpindah antar file unit di dalam jendela 

code editor. Code explorer berisi daftar yang menampilkan semua tipe,class, 
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properti , method, variabel global, rutin global yang telah didefinisikan di dalam unit. 

Saat memilih sebuah item dalam code explorer, kursor akan berpindah menuju 

implementasi dari item yang dipilih di dalam code editor. 

 

Gambar 20. Code Explorer Delphi 

 

8. Component Palette 

Merupakan komponen-komponen VCL(Visual Component Library) yang 

dikelompokkan kedalam Tab-tab, komponen komponen inilah yang akan digunakan 

untuk merancang interface atau antar muka aplikasi. (Gunawan, 2010) 

 

Gambar 21. Component Pallete Delphi 

 

 


