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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Tinjauan Pustaka 

Pernah dilakukan penelitian dengan pengaplikasian deteksi ketinggian air 

menggunakan sensor ping dengan judul Tugas Akhir Alat Pendeteksi 

”MONITORING LEVEL AIR DAN PERINGATAN DINI BAHAYA 

BANJIR BERBASIS SMS” yang dibuat oleh frans Scifo bertempat di 

UNDIP,Semarang. memonitoring  level air  merupakan upaya kongkret 

yang dapat dilakukan melihat dampak yang ditimbulkan dari bencana 

banjir yang begitu besar dan dapat terjadi kapan saja. Sistem peringatan 

dini banjir atau yang biasa disebut Flood Early Warning Sistem terdiri 

beberapa piranti. Salah satunya sistem dengan kemampuan mengukur 

tinggi permukaan air secara real time yang mana piranti ini memegang 

peranan vital. Sistem ini akan secara periodik melaporakan hasil 

pengukuran terkini dari permukaan air. Pengiriman hasil pengukuran tinggi 

permukaan air dapat dilakukan dengan beberapa metode. Mulai 

penggunaan kabel sampai dengan sistem nirkabel. Karena tingkat mobilitas 

masyarakat yang tinggi maka metode nirkabel memanfaatkan layanan 

SMS pada jaringan GSM dipilih sebagai media pengirim infomasi tentang 

kondisi permukaan air terkini. Pada tugas akhir akan dibuat sebuah sistem 

yang dapat memonitoring level air dan peringatan dini bahaya banjir. 

Sistem ini dirancang menggunakan mikrokontroler ATmega 8535 sebagai 

pengatur seluruh kegiatan pada  sistem. 
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Pengukuruan level air pada perancangan sistem menggunakan sensor Ping. 

Pengiriman SMS oleh  modem GSM sesuai dengan penjadwalan yang telah 

dibuat. Dengan mengetahui kondisi permukaan air terkini, diharapkan 

bahaya bencana banjir yang sewaktu-waktu mengancam dapat 

diminimalisir.[1] 

Selanjutnya pernah dilakukan penelitian dengan judul Rancang 

Bangun Pengatur Pompa Air Secara Otomatis Pada Tandon Berbasis 

Mikrokontroler Atmega16,oleh Hotnida Sirait dan Nilayanti M 

Wa’u,bertempatdi Politeknik Negeri Medan,pada penelitian ini sistem 

dirancang agar dapat bekerja untuk melakukan pendetksian level 

ketinggian air dengan memanfaatkan Float Switch,dimana ketinggian yang 

didapat nantinya akan diproses untuk melakukan aktifasi kerjapompa air 

.pompa akan hidup jika batas bawah berlogika rendah dan akan mati jika 

batas atas berlogika tinggi. .[2] 

Dari beberapa penelitian tersebut diatas,dapat digunakan sebagai 

dasar atau refrensi dalam pembuatan tugas akhir ini,khususnya pada proses 

deteksi yang menggunakan Float Switch pada tugas akhir yang dibuat ini 

telah dilakukan pengembangan pada sistem deteksi ketinggian 

air,sedangkan untuk outputan kerja dari sistem deteksi yang didapata dalah 

untuk melakukan aktifasi kerja untuk sistem alarm,pengiriman SMS, dan 

penampilan ketinggian air secara update melalui display LCD 20x4. 
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2.2 Catu Daya 

Catu Daya adalah bagian dari setiap perangka telektronika yang berfungsi 

sebagai sumber bertenaga. Catu daya sebagai sumber tenaga dapat 

berasal dari ;baterai , accu , solar cell dan adaptor. Komponen ini akan 

mencatu tegangan sesuai dengan tegangan yang diperlukan oleh 

rangkaian elektronika. 

 

2.2.1 Transformator 

Transformator merupakan suatu peralatan listrik yang banyak 

ditemukan di pasaran.Transformator biasa digunakan dalam sistem tenaga 

listrik. Transformator biasa digunakan untuk merubah atau meneruskan 

besaran listrik ac dari suatu rangkaian ke rangkaian lain melalui gandengan 

elektromagnetik dengan prinsip induksi dengan besar frekuensi yang 

sama.[3] Transformator terdiri dari tiga bagian penting yaitu: 

1. Kumparan primer 

2. Kumparan Sekunder 

3. Inti Besi 

Gambar contoh transformator ditunjukkan pada gambar 2.1. 
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Gambar 2.1 Transformator[3] 

Transformator bekerja berdasarkan prinsip kerja induksi 

elektromagnetik. Transformator hanya bisa bekerja pada listrik AC, ketika 

sisi primer transformator dialiri listrik AC maka akan menimbulkan fluks 

magnet yang idealnya semua tersambung dengan sisi sekunder 

transformator.  

Fluks yang dihasilkan akan menginduksikan GGL pada lilitan sisi 

sekunder, jika efisien maka seluruh daya pada sisi primer mampu 

dipindahkan seluruhnya ke sisi sekunder transformator ketika sisi primer 

mendapatkan input listrik bolak-balik (AC), sebab ketika sisi primer 

diberikan input listir bolak-balik (AC) makan pada sisi primer 

transformator akan timbul medan magnet yang berubah-ubah polaritasnya 

(GGL) sesuai dengan besar frekuensi listrik bolak-balik (AC) tersebut, 

kemudian GGL induksi yang terbentuk di kuatkan oleh inti besi dan 

lialirkan ke lilitan pada sisi sekunder dengan prinsip induksi, sehingga 

pada lilitan sisi sekunder akan terdapat GGL dari aliran sisi primer. Efek 

ini dinamakan induktansi timbal-balik (mutual inductantion). [3] 
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2.2.2 Penyearah 

Rectifier atau penyearah gelombang adalah rangkaian Elektronika dalam 

Power Supply (catu daya) yang berfungsi untuk mengubah gelombang AC 

menjadi gelombang DC setelah tegangannya diturunkan oleh 

Transformator Step down. Rangkaian Rectifier biasanya terdiri dari 

komponen Dioda. Terdapat 2 jenis rangkaian Rectifier dalam Power 

Supply yaitu “Half Wave Rectifier” yang hanya terdiri dari 1 komponen 

Dioda dan “Full Wave Rectifier” yang terdiri dari 2 atau 4 komponen 

dioda.Penyearah gelombang penuh dapat dibuat dengan 2 macam yaitu, 

menggunakan 4 dioda dan 2 dioda.  

Penyearah setengah gelombang (half wave rectifer) hanya menggunakan 1 

buah diode sebagai komponen utama dalam menyearahkan gelombang 

AC. 

 

Gambar 2.2. Penyearah Setengah Gelombang  [4] 

Penyearah gelombang dengan 2 diode menggunakan tranformator dengan 

CT (Center Tap).  Rangkaian penyearah gelombang penuh dengan 2 diode 

dapat dilihat pada gambar berikut : 
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Gambar 2.3. Penyearah Gelombang Penuh Menggunakan 2 Dioda [4] 

 

Untuk membuat penyearah gelombang penuh dengan 4 dioda 

menggunakan transformator non-CT seperti terlihat pada gambar 2.4 

berikut : 

 

Gambar 2.4. Penyearah Gelombang Penuh Menggunakan 4 Dioda [4] 

Prinsip kerja dari penyearah gelombang penuh dengan 4 dioda 

dimulai pada saat Output transformator memberikan Level tegangan 

sisi positif, maka D1, D4 pada posisi forward bias dan D2, D3 pada 

posisi Reverse bias sehingga level tegangan sisi puncak positif 
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tersebut akan di lewatkan melalui D1 ke D4. Kemudian pada saat 

Output transformator memberikan level tegangan sisi puncak negatif 

maka D2, D4 pada posisi Forward bias dan D1, D2 pada posisi 

Reverse bias sehingan Level tegangan sisi negatif tersebut dialirkan 

melalui  D2, D4. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik Output 

pada gambar 2.5 berikut. 

 

 

 
 

Gambar 2.5 Sinyal Output Penyearah 4 Dioda[4] 

 

Penyearah dilengkapi Filter kapasitor agar tegangan penyearahan 

gelombang AC lebih rata dan menjadi tegangan DC maka dipasang filter 

kapasitor pada bagian Output rangkaian penyearah seperti terlihat pada 

gambar 2.4 berikut. 
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Gambar 2.6. Rangkaian Penyearah Menggunakan Kapasitor dan 

Sinyal Output  yang dihasilkan[4] 

 

Fungsi kapasitor pada rangkaian diatas untuk menekan Ripple yang terjadi 

dari proses penyearahan gelombang AC. Setelah dipasang Filter kapasitor 

maka Output dari rangkaian penyearah gelombang penuh ini akan menjadi 

tegangan DC (Direct Current).  

 

2.2.3 Regulator 

Regulator adalah rangkaian pembangkit tegangan yang 

merupakan rangkaian catu daya. Rangkaian catu daya memberikan 

supply tegangan pada alat pengendali. Rangkaian catu daya 

mendapatkan sumber tegangan dari PLN sebesar 220 VAC. Tegangan 

220 VAC ini kemudian diturunkan menjadi 9 VAC melalui trafo 

penurun tegangan.Tegangan AC 15V disearahkan oleh dioda bridge 

menjadi tegangan DC. Keluaran dari dioda bridge ini kemudian masuk 

ke IC regulator yang fungsinya adalah untuk menstabilkan tegangan.IC 

regulator terdiri dari 10 buah IC, yaitu LM7805 yang menghasilkan 
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tegangan DC sebesar 5V. Oleh karena tegangan yang diperlukan pada 

tiap rangkaian sama, maka rangkaian catu daya ini mempunyai 10 buah 

keluaran tegangan DC, yaitu 5V yang berfungsi untuk memberi supply 

tegangan pada tiap rangkaian. Kapasitor 100 nF berfungsi untuk 

membuang noise (gangguan) pada tegangan DC. Pada rangkaian, untuk 

menyearahkan tegangan digunakan dioda bridge karena dioda bridge 

mempunyai tegangan ripple yang lebih baik dibandingkan diode jenis 

lain. .[5] 

 
 

Gambar 2.7. IC Regulator 7805[5] 

 
LM7805 adalah regulator tegangan DC positif yang hanya 

memiliki 3 terminal, yaitu tegangan input, ground, tegangan output. 

Meskipun LM7805 diutamakan dirancang untuk keluaran tegangan tetap 

(5V), akan tetapi ada kemungkinan jika menggunakan komponen 

eksternal untuk mendapatkan tegangan output DC: 5V, 6V, 8V, 9V, 

10V, 12V, 15V, 18V, 20V , 24V. 

Fitur Umum: 

 Sampai sekarang untuk output 1A 

 Output Tegangan dari 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 18, hingga 24V 

 Melindungi suhu yang berlebih 

 Melindungi sirkuit pendek 

 Output Transistor melindungi operasi pada daerah yang dilindungi 
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7805 adalah regulator tegangan tiga-terminal positif. Dengan 

heatsinking memadai, dapat memberikan lebih dari 0.5A arus keluaran. 

Aplikasi yang umum akan mencakup lokal (on-card) regulator yang 

dapat menghilangkan kebisingan dan kinerja yang rusak terkait dengan 

satu-titik regulasi. 

7805 regulator berasal dari keluarga 78xx, terdapat rangkaian regulator 

tegangan linier yang tetap terintegrasi. Keluarga 78xx adalah pilihan 

yang sangat populer untuk banyak sirkuit elektronik yang membutuhkan 

catu daya yang diatur, karena relatif mudah penggunaan dan murah. 

Ketika menentukan individu IC dalam keluarga 78xx ini, xx diganti 

dengan angka dua digit, yang menunjukkan tegangan output perangkat 

tertentu dirancang untuk memberikan (misalnya, 7805 regulator 

tegangan memiliki output 5 volt, sedangkan 7812 menghasilkan 12volt). 

Garis 78xx adalah regulator tegangan positif, yang berarti bahwa mereka 

dirancang untuk menghasilkan tegangan yang relatif positif untuk 

kesamaan. Ada garis terkait perangkat 79xx yang melengkapi regulator 

tegangan negatif. 79xx 78xx dan IC dapat digunakan dalam kombinasi 

untuk menyediakan pasokan tegangan positif dan negatif dalam sirkuit 

yang sama, jika perlu. 

Seri 7805 memiliki beberapa kelebihan dibandingkan regulator tegangan 

lain: 

 IC seri 7805 tidak memerlukan komponen tambahan untuk 

menyediakan sumber pengaturan konstan, mudah untuk 

digunakan, serta ekonomis, dan juga menggunakan sirkuit board 
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yang efisien dan nyata. Sebaliknya, kebanyakan regulator 

tegangan lain memerlukan beberapa komponen tambahan untuk 

mengatur level tegangan keluaran dan untuk membantu dalam 

proses regulasi. Beberapa desain lain (seperti switching power 

supply) tidak hanya memerlukan sejumlah komponen besar, tetapi 

juga teknik keahlian yang besar untuk menerapkannya dengan 

benar. 

 IC seri 7805 memiliki perlindungan body pada circuit yang 

memiliki banyak power. IC seri 7805 juga memiliki perlindungan 

terhadap panas dan sirkuit pendek, membuat IC ini cukup kuat 

dalam sebagian besar aplikasi. Dalam beberapa kasus, pada 

pembatas arus fitur dari perangkat 7805 dapat memberikan 

perlindungan tidak hanya untuk 7805 sendiri, tetapi juga untuk 

bagian lain dari dalam sirkuit yang digunakan, juga mampu 

mencegah komponen lain dari kerusakan. .[5] 

 

 

2.3 Programmable Logic Controler (PLC) 

Programmable Logic Controler merupakan suatu bentuk khusus 

pengontrol berbasis microprocessor yang memanfaatkan memori yang 

dapat diprogram untuk menyimpan instruksi – instruksi dan untuk 

mengimplementasikan fungsi – fungsi semisal logika, sequencing, 

pewaktuan (timing), pencacahan (counting) dan aritmatika guna 

mengontrol mesin-mesin dan proses-proses serta dirancang untuk 
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dioperasikan oleh para insinyur yang hanya memiliki sedikit pengetahuan 

mengenai komputer dan bahasa pemrograman.[6] 

Sebagian besar industri telah menerapkan sistem otomatis dalam 

proses produksi. Pada umumnya sistem otomatis yang diterapkan terdiri 

atas dua metode yaitu otomatisasi berbasis kontrol relay dan otomatisasi 

berbasis Programmable Logic Control (PLC). Otomatisasi berbasis relay 

banyak digunakan pada mesinmesin yang memiliki urutan-urutan 

(sekuens) yang sederhana, sedangkan otomatisasi PLC dapat memiliki 

sekuens yang lebih kompleks dari relay. Otomatisasi berbasis PLC dapat 

diintegrasikan dengan sistem monitoring. Sistem monitoring berbasis PLC 

adalah suatu sistem yang berguna untuk mengontrol proses suatu kerja 

tertentu.,dimana parameter atau inputan data diambil dan diolah oleh 

Personal Computer (PC) dan melalui sebuah program tertentu. 

 

Gambar 2.8.bagian-bagian PLC M221[7] 
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Tabel 2.1. Bagian-bagian PLC[8] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1 Komponen Dasar PLC 

 

 

Gambar 2.9. PLC [8] 

Konfigurasi fisik PLC terbagi menjadi dua yaitu 

sebagai berikut  : 

 

 

No. Deskripsi 

1 Status LEDs 

2 Blok terminal keluaran 

3 Pengunci untuk 35 mm rel 

4 Ethernet port / konektor RJ45 

5 100-240 Vac power supply 

6 Mini USB 

7 Serial port 1 

8 SD card slot 

9 Masukan 2 analog 

10 Saklar Run/Stop 

11 Blok terminal masukan 

12 Konektor penambahan I/O 

13 Cartridge slot 1 

14 Cartridge slot 2 

15 Tutup pelindung 

16 Locking hook 

17 Penutup masukan analog 

18 Dudukan baterai 
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a. Fixed 

Terdiri dari bagian processor, masukan-keluaran, catu daya 

dalam satu unit. 

b. Modular 

PLC modular terdiri dari chassis di mana catu daya, CPU dan 

semua modul masukan dan keluaran sebagai perangkat keras 

yang dapat dipasang dan dilepas secara terpisah.Untuk 

mengetahui blok diagram keseluruhan PLC ditunjukkan  pada 

Gambar2.8. 

 

   Gambar 2.10. Blok diagram keseluruhan PLC [8]  

a. CPU (Central Processing unit), yaitu otak dari PLC 

yang mengerjakan berbagai operasi, antara lain 

mengeksekusiprogram, menyimpan dan mengambil 

data dari memori, membaca kondisi/nilai input serta 

mengatur nilai output, memeriksa adanya kerusakan 
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(self - diagnosis), serta melakukan komunikasi dengan 

perangkat lain. 

b. Input, merupakan bagian PLC yang berhubungan 

dengan perangkat luar yang memberikan masukan 

kepada CPU. Perangkat luar input dapat berupa tombol, 

switch, sensor atau piranti lain 

c. Output, merupakan bagian PLC yang berhubungan 

dengan perangkat luar yang memberikan keluaran dari 

CPU. Perangkat luar output dapat berupa lampu, katub 

(valve), motor dan perangkat – perangkat lain. 

d. Memori, yaitu tempat untuk menyimpan program dan 

data yang akan dijalankan dan diolah oleh CPU. Dalam 

pembahasan PLC, memori sering disebut sebagai file. 

Dalam PLC memori terdiri atas memori program untuk 

menyimpan program yang akan dieksekusi, memori 

data untuk menyimpan nilai-nilai hasil operasi CPU, 

nilai timer dan counter, serta memori yang menyimpan 

nilai kondisi input dan output. Kebanyakan PLC 

sekarang memiliki satuan memori dalam word (16 bit). 

e. Fasilitas komunikasi, yang membantu CPU dalam 

melakukan pertukaran data dengan perangkat lain, 

termasuk juga berkomunikasi dengan komputer untuk 

melakukan pemrograman dan pemantauan. 
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f. Fasilitas ekstensi, untuk menghubungkan modul PLC 

dengan modul pengembangan input/output sehingga 

jumlah terminal I/O dapat ditingkatkan. 

g. Catu daya, untuk memberikan sumber tegangan 

kepada semua komponen dalam PLC. Biasanya sumber 

tegangan PLC adalah 220 V AC atau 24 V DC. 

 

2.3.2  Bahasa Pemrograman 

Terdapat banyak pilihan bahasa untuk membuat program dalam PLC. 

Masing-masing bahasa mempunyai keuntungan dan kerugian sendiri-

sendiri tergantung dari sudut pandang kita sebagai user.Ladder Diagram 

(LDR)Elemen Program Diantara dua garis ini dipasang kontak-kontak 

yang menggambarkan kontrol dari switch, sensor atau output. Satu baris 

dari diagram disebut dengan satu rung. Input menggunakan symbol “| |” 

(kontak, normal open) dan “|/|” (negasi kontak, normal closed). Output 

mempunyai simbol “( )” yang terletak paling kanan menempel garis 

vertikal kanan.  

 

Gambar 2.11. Ladder Diagram.  

(Sumber:Somachine Basic, diambil pada 28 Juli 2018) 
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2.4 LCD 20x4 

LCD (Liquid Crystal Display) adalah perangkat yang berfungsi sebagai 

media penampil dengan memanfaatkan kristal cair sebagai objek penampil 

utama. LCD tentunya sudah sangat banyak digunakan untuk berbagai 

macam keperluan seperti media elektronik televisi, kalkulator, atau layar 

komputer sekalipun.LCD bisa memunculkan gambar atau tulisan 

dikarenakan terdapat banyak sekali titik cahaya (piksel) yang terdiri dari 

satu buah kristal cair sebagai sebuah titik cahaya. Walau disebut sebagai 

titik cahaya, namun kristal cair ini tidak memancarkan cahaya sendiri. 

Sumber cahaya di dalam sebuah perangkat LCD adalah lampu neon 

berwarna putih di bagian belakang susunan kristal cair tadi.Titik cahaya 

yang jumlahnya puluhan ribu bahkan jutaan inilah yang membentuk 

tampilan citra. Kutub kristal cair yang dilewati arus listrik akan berubah 

karena pengaruh polarisasi medan magnetik yang timbul dan oleh 

karenanya akan hanya membiarkan beberapa warna diteruskan sedangkan 

warna lainnya tersaring.LCD yang digunakan adalah LCD berukuran 20x4 

karakter dengan tambahan chip module I2C untuk mempermudah 

programmer nantinya dalam mengakses LCD tersebut. Sebab dengan 

digunakannya modul I2C akan lebih memperhemat penggunaan pin 

arduino yang akan digunakan, contohnya saja. 
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 Gambar 2.12. LCD 20x4 

(Dokumen Pribadi, diambil pada 20 Juli 2018 ) 

 

2.4.1 Sistem dan Material LCD 20x4 

LCD adalah lapisan dari campuran organik antara lapisan 

kaca bening dengan elektroda transparan indium oksida dalam 

bentuk tampilan segmen- segmen dan lapisan elektroda pada lapisan 

belakang LCD. Apabila elektroda LCD diaktifkan dengan sumber 

tegangan, molekul-molekul organik yang terdapat di dalam LCD 

akan menyesuaikan diri dengan elektroda dari segmen.Lapisan LCD 

ini berlapis-lapis dan memilki polizer cahaya vertikal depan dan 

polizer cahaya horizontal belakang yang diikuti dengan lapisan 

reflektor.Cahaya yang dipantulkan tersebut tidak dapat melewati 

molekul yang telah menyesuaikan diri dan segmen yang diaktifkan 

terlihat menjadi lebih gelap dan akan membentuk karakter yang kita 

inginkan .[9] 
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2.4.2 Memori LCD20x4 

 

Dalam modul LCD (Liquid Crystal Display) di dalamnya 

terdapat mikrokontroller yang berfungsi sebagai pengendali 

tampilan karakter yang ada di dalam LCD. Mikrokontroller pada 

display ini dilengkapi dengan memori dan register. Memori yang 

digunakan mikrokontroller internal LCD adalah: 

a. DDRAM (Display Data Random Access Memory) 

merupakan memori tempat menyimpan dan memproses 

karakter yang akanditampilkan. 

b. CGRAM (Character Generator Random Access 

Memory) merupakan memori untuk menggambarkan pola 

sebuah karakter yang dibentuk dapat diubah-ubah sesuai 

keinginan. 

c. CGROM (Character Generator Read Only Memory) 

merupakan memori untuk menggambarkan pola sebuah 

karakter yang telah dirancang secara permanen oleh 

pabrikan pembuat LCD, sehingga user hanya tinggal 

mengambillnya saja sesuai alamat memorinya dan tidak 

dapat mengedit karakter dasar yang terdapat dalam memori 

CGROM tersebut .[9] 
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2.4.3 Registerpada LCD20x4 

 
Ada 2 jenis register yang digunakan pada LCD untuk melakukan tugas 

kontrolnya sebagai pembentuk karakter diantaranya: 

a. Register perintah yaitu register yang berisi perintah-perintah 

dari mikrokontroller ke LCD pada saat proses penulisandata. 

b. Register data yaitu register untuk menuliskan atau membaca 

data menuju DDRAM tentunya dengan alamat yang telah 

diatursebelumnya. 

 

2.4.4 Konfigurasi Pin LCD20x4 

 
Berikut adalah konfigurasi kaki-kaki LCD karakter 20x4 untuk 

mengkoneksikannya ke board  arduino: 

Tabel 2.2 Konfigurasi Pin LCD 20x4.[9] 

 

 

2.5. I2C (Inter IntegratedCircuit) 

Inter Integrated Circuit atau yang lebih dikenal dengan 

sebutan I2C adalah merupakan standar komunikasi serial dua arah 
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dengan menggunakan dua buah saluran yang didesain khusus untuk 

pengontrollan IC tersebut. Secara garis besar sistem I2C itu sendiri 

tersusun atas dua saluran utama yaitu, saluran SCL (serial clock) 

dan SDA (serial data) yang membawa informasi data antara I2C 

dengan sistem pengontrolnya. 

 

Gambar 2.13.  Modul I2C 

(Dokumen Pribadi diambil pada 20 Juli 2018 ) 

 

Perangkat yang dihubungkan dengan I2C ini dapat difungsikan sebagai 

master atau slave. Master adalah perangkat yang memulai transfer pada 

data dengan membentuk sinyal stop, dan membangkitkan sinyal clock. 

Sedangkan slave adalah perangkat yang telah diberikan alamat oleh 

master. 

Berikut beberapa bagian yang terdapat I2C LCD: 

1. Transmitter : berfungsi untuk mengirimkan data kebus 

2. Receiver : berfungsi untuk menerima data daribus 

3. Master : bagian yang melakukan transfer, mengolah Clock dan 

membatalkan transfer data. 
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4. Slave : bagian yang dikendalikan oleh master sebagai tempat 

yang dituju. 

5. Arbitration : prosedur yang menentukan atau membatasi Multi 

Master dan membuat hanya satu dari dua master yang mengatur 

bus sehingga tidak terjadi corrupt pada data. 

6. Synchronization : prosedur mencocokan antara sinyal Clock 

dandevice. 

 

2.6. 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 

tersebut dialiri arus sehingga menjadi elektromagnet, kumparan tadi akan 

tertarik ke dalam atau keluar, tergantung dari arah arus dan polaritas 

magnetnya, karena kumparan dipasang pada diafragma maka setiap 

gerakan kumparan akan menggerakkan diafragma secara bolak-balik 

sehingga membuat udara bergetar yang akan menghasilkan suara. Di 

dalam tugasakhir ini buzzer digunakan sebagai indikator bahwa telah 

terjadi suatu kesalahan pada sebuah alat (alarm). 
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Gambar 2.14. Buzzer[9] 

 

 

 

2.7. Water Level Float Switch 

Saklar pelampung adalah sejenis sensor level , alat yang digunakan untuk 

mendeteksi tingkat cairan di dalam tangki. Switch dapat digunakan untuk 

mengontrol pompa , sebagai indikator, alarm, atau untuk mengontrol 

perangkat lain.Satu jenis sakelar mengapung menggunakan saklar 

merkuri di dalam pelampung berengsel. Tipe umum lainnya adalah float 

yang menimbulkan batang untuk menggerakkan sebuah microswitch . Satu 

pola menggunakan saklar buluh yang dipasang dalam tabung; pelampung, 

berisi magnet, mengelilingi tabung dan dipandu olehnya. Ketika float 

memunculkan magnet ke saklar buluh, ia menutup. Beberapa buluh dapat 

dipasang di tabung untuk indikasi tingkat yang berbeda oleh satu 

perakitan. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.co.id&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Level_sensor&xid=25657,15700023,15700124,15700149,15700168,15700186,15700195,15700201&usg=ALkJrhiyjKh0GPC5MqjkRxynkmVh6AAxVA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.co.id&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Liquid_level&xid=25657,15700023,15700124,15700149,15700168,15700186,15700195,15700201&usg=ALkJrhjIe8lHIvDUQAHa6EuY7kzaN_OsRQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.co.id&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Pump&xid=25657,15700023,15700124,15700149,15700168,15700186,15700195,15700201&usg=ALkJrhgzpV4OCietMeVXfCeG4XSgJ200YA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.co.id&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Mercury_switch&xid=25657,15700023,15700124,15700149,15700168,15700186,15700195,15700201&usg=ALkJrhhvgG-0kciQl7Wdg2Y-kuml-yVekQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.co.id&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Mercury_switch&xid=25657,15700023,15700124,15700149,15700168,15700186,15700195,15700201&usg=ALkJrhhvgG-0kciQl7Wdg2Y-kuml-yVekQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.co.id&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Micro_switch&xid=25657,15700023,15700124,15700149,15700168,15700186,15700195,15700201&usg=ALkJrhjmUfsjH8AIpurSwcY0SX7iL5xkOg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.co.id&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Reed_switch&xid=25657,15700023,15700124,15700149,15700168,15700186,15700195,15700201&usg=ALkJrhjlH9TvfhI7rai5naueLc1-5ki6DA
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Gambar 2.15.water level float Switch  

(dokumen Pribadi,diambil pada 20 Juli 2018) 

 

2.8. MODEM 

Modem berasal dari singkatan Modulator Demodulator. Modulator 

merupakan bagian yang mengubah sinyal informasi ke dalam sinyal 

pembawa (carrier) dan siap untuk dikirimkan, sedangkan Demodulator 

adalah bagian yang memisahkan sinyal informasi (yang berisi data atau 

pesan) dari sinyal pembawa yang diterima sehingga informasi tersebut 

dapat diterima dengan baik. Modem merupakan penggabungan kedua-

duanya, artinya modem adalah alat komunikasi dua arah. Setiap perangkat 

komunikasi jarak jauh dua-arah umumnya menggunakan bagian yang 

disebut "modem", seperti VSAT, Microwave Radio, dan lain sebagainya, 

namun umumnya istilah modem lebih dikenal sebagai Perangkat keras 

yang sering digunakan untuk komunikasi pada komputer.  
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2.8.1 MODEM GSM 

Modem GSM adalah jenis modem yang khusus menerima kartu SIM, dan 

mengoperasikan lebih dari berlangganan ke operator selular, seperti 

ponsel. Ketika modem GSM terhubung dengan computer atau perangkat 

mikrokontroler dapat digunakan untuk berkomunikasi melalui jaringan 

seluler, sementara ini modem GSM yang sering digunakan untuk 

menyediakan konektivitas mobile internet, banyak dari mereka juga dapat 

digunakan untuk mengirim dan menerima SMS. Modem GSM juga dapat 

menjadi perangkat modem yang berdedikasi dengan, serial USB atau 

sambungan Bluetooth, atau bisa menjadi ponsel yang menyediakan 

kemampuan GSM modem.   

 

2.8.2 FUNGSI MODEM  

Secara umum, fungsi modem adalah sebagai hardware atau perangkat 

keras yang berguna untuk mengubah komunikasi 2 arah yaitu mengubah 

sinyal digital menjadi sinyal analog dan sebaliknya. Fungsi modem 

lainnya yaitu : 

 Alat pengubah sinyal digital menjadi sinyal analog 

 Menghubungkan perangkat dalam jaringan 

 Melakukan kegiatan modulasi dan demodulasi 

 Melakukan pemeriksaan paket data dan komunikasi 

 Melakukan kompres data yang dikirimkan melalui sinyal 
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2.8.3 Modem SIM 800L 

 

Gambar 2.16 modem SIM 800L.[10] 

SIM800L adalah modul SIM yang  digunakan  pada  penelitian  ini.  

Modul SIM800L GSM/GPRS adalah bagian yang berfungsi untuk 

berkomunikasi antara pemantau utama dengan  Handphone.  ATCommand  

adalah   perintah  yang dapat diberikan modem GSM/CDMA seperti untuk  

mengirim  dan menerima data berbasis GSM/GPRS, atau mengirim dan 

menerima SMS. SIM800L GSM/GPRS dikendalikan melalui perintah AT. 

AT+Command adalah sebuah kumpulan perintah yang digabungkan 

dengan karakter lain setelah karakter „AT‟ yang biasanya digunakan pada 

komunikasi serial. Dalam penelitian ini ATcommand digunakan untuk 

mengatur atau  memberi perintah modul GSM/CDMA. Perintah 

ATCommand dimulai dengan karakter “AT” atau “at” dan diakhiri dengan 

kode (0x0d). 
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Gambar 2.17. Datasheet SIM 800L[10] 

 

 

Berikut merupakan spesifikasi dari MODEM SIM 800L: 

1. Quad-band 850/900/1800/1900MHz 

2. Terhubung dengan jaringan GSM global menggunakan 2G SIM 

(Telkomsel, Indosat,Three) 

3. Voice call dengan external 8 speaker dan electretmicrophone. 

4. Kirim dan terimaSMS. 

5. Kirim dan terima GPRS data (TCP/IP, HTTP,etc.) 

6. GPIO ports, misalnya untuk buzzer dan vibrationalmotor. 

7. AT command interface dengan deteksi "auto baud". 

 

Modem GSM adalah sebuah perangkat elektronik yang berfungsi sebagai 

alat pengirim dan penerima pesan SMS. Tergantung dari tipenya, tapi 

umumnya alat ini berukuran cukup kecil, ukuran sama dengan pesawat 

telepon seluler GSM. Sebuah modem GSM terdiri dari beberapa bagian, di 

antaranya adalah lampu indikator, terminal daya, terminal kabel ke 

komputer, antena dan untuk meletakkan kartu SIM.  
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2.8.4 Format Short MessageService(AT Command untuk 

KomunikasidenganSMS-Centre) 

AT Command adalah kode instruksi yang digunakan untuk melakukan 

komunikasi dengan ponsel. Ponsel pada dasarnya adalah modem, sehingga 

AT Command pun berlaku pada modem. Dengan menggunakan kabel data 

yang tersedia pada masing-masing jenis merek ponsel, kita dapat 

berkomunikasi  dengan ponsel melalui komputer. Keuntungan 

menggunakan perintah AT Command adalah dapat mengotomatisasi tugas 

pada ponsel mulai dari penerimaan sampai dengan pengiriman balasan 

SMS. Untuk mengotomatisasi tugas pada ponsel, maka diperlukan juga 

bahasa pemrograman yang dapat berkomunikasi dengan port COM pada 

komputer. Pada penelitian ini, AT Command yang digunakan adalah AT 

Command Siemens Mobile Phone S35i, C35i, M35i.  

Beberapa perintah AT command sebagai berikut :   

 

Tabel 2.3. Perintah-perintah  AT.[11] 

 

Command AT Command Keterangan 

AT Mengecek apakah Handphone telah 

terhubung 

AT+CMGF Untuk menetapkan format mode dari 

terminal 

AT+CSCS Untuk menetapkan jenis encoding 

AT+CNMI Untuk mendeteksi pesan SMS baru 

masuk secara otomatis 

AT+CMGL Membuka daftar SMS yang ada pada 

SIM Card 
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AT+CMGS Mengirim pesan SMS 

AT+CMGR Membaca pesan SMS 

AT+CMGD Menghapus pasan SMS 

ATE1 Mengatur ECHO 

ATV1 Mengatur input dan output
 berupa 
naskah 

AT+CGMI Mengecek Merek HP 

AT+CGMM Mengecek Seri HP 

AT+CGMR Mengecek Versi Keluaran HP 

AT+CBC Mengecek Baterai 

AT+CSQ Mengecek Kualitas Sinyal 

AT+CCLK? Mengecek Jam (waktu) pada HP 

AT+CALM=<n> Mengecek Suara/dering HP saat di 
Telepon (ada Telepon Masuk) 
„n‟ adalah adalah angka yang 
menunjukkan jenis dering 
0 = berdering, 1 dan 2 = Silent (Diam) 

AT^SCID Mengecek ID SIM CARD 
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2.8.5  Mengirim SMS Menggunakan Mikrokontroler 

Untuk setiap pengiriman SMS, diperlukan data baku sesuai 

penetapan dokumen spesifikasi dari organisasi ETSI (European 

Telecommunication Standards Institute) pada dokumen spesifikasi 

GSM 03.04 dan GSM 03.38. Format SMS dibagi menjadi beberapa 

segmen data di mana setiap segmen memiliki maksud dan 

spesifikasi. Segmen tersebut adalah nomor SMS center, nomor 

telepon tujuan, byte untuk keperluan setting sms, dan yang 

terpenting adalah isi pesan SMS yang telah diubah dalam bentuk 

PDU. 

Untuk dapat mengirimkan atau upload data SMS ke ponsel dan 

memerintahkan ponsel untuk mengirimkan data SMS, diperlukan instruksi 

AT. “AT+CMGS=<panjang karakter pesan maksimum>”Dengan 

mengirimkan perintah „AT+CMGS=21‟, maka isi pesan maksimum  

adalah 21 karakter dan ponsel akan merespons perintah dengan simbol„>‟ 

atau $20 yang baru. Berikut segmen format SMS yang harus dikirimkan: 

+62800000 = adalah SMS Center dari operator Telkomsel  

dan  data  tersebut akan disimpan pada memori program 

sehingga SMS hanya dapat dilakukan bila ponsel 

menggunakan SIM Card Telkomsel. 
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2.9. Arduino UNO 

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, power jack, ICSP header, dan tombol reset. Pin-pin ini 

berisi semua yang diperlukan untuk mendukung mikrokontroler. 

Board ini hanya terhubung ke komputer dengan kabel USB atau sumber 

tegangan bisa di dapat dari adaptor AC-DC atau baterai untuk 

menggunakannya. Revisi ke 2 dari Uno Board memiliki resistor yang 

terhubung dari 8U2 HWB ke ground, membuatnya lebih mudah menjadi 

DFU mode. Revisi ke 3 dari board ini memiliki beberapa fitur-fitur 

sebagai berikut: 

 

1. 1,0 pinout: tambahan pin-pin SDA dan SCL yang dekat ke pin 

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

IOREF yang memungkinkan shields untuk beradaptasi dengan 

tegangan yang disediakan dari board. Kedepannya, shields akan 

lebih kompatibel dengan prosesor yang menggunakan AVR, yang 

beroperasi pada tegangan 5V dan dengan Arduino yang beroperasi 

dengan tegangan 3,3V. Revisi kedua adalah pin tidak terhubung 

yang disediakan untuk tjuan pengembangannya. 

2. Reset circuit yang lebih kuat. 

3. Atmega 16U2 diganti dengan 8U2. 

Setelah dipaparkan tentang fitur dari Arduino Uno R3, berikut spesifikasi 

dari board seperti yang ditunjukkan pada tabel 2.2 
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Tabel 2.4. Spesifikasi Arduino Uno R3.[12] 

 

Mikrokontroller Atmega328 

Tegangan operasi 5 V 

Tegangan input (yang direkomendasikan, 

via jack DC) 

7 V – 12 V 

Tegangan input (limit, via jack DC) 6 V – 20 V 

Pin digital I/O 14 (6 di antaranya pin PWM) 

Pin analog input 6 buah 

Arus DC per pin I/O 40 Ma 

Arus DC pin 3.3V 150 Ma 

Memori Flash 32 KB dengan 0.5 KB telah digunakan 

untuk bootloader 

SRAM 2 KB 

EEPROM 1 KB 

Clock speed 16 Mhz 

Panjang 68,6 mm 

Lebar 53,4 mm 

Berat 25 gram 
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Gambar 2.18. Spesifikasi Arduino Uno[12] 

 

2.9.1 Daya (Power)  

Arduino UNO dapat disuplai melalui koneksi USB atau dengan sebuah 

power suplai eksternal. Sumber daya dipilih secara otomatis. Suplai 

eksternal (non-USB) dapat diperoleh dari sebuah adaptor AC ke DC atau 

battery. Adaptor dapat dihubungkan dengan mencolokkan sebuah center-

positive plug yang panjangnya 2,1 mm ke power jack dari board. Kabel 

lead dari sebuah battery dapat dimasukkan dalam header/kepala pin 

Ground (Gnd) dan pin Vin dari konektor POWER. Board Arduino UNO 

dapat beroperasi pada sebuah suplai eksternal 6 sampai 20 Volt. Jika 

disuplai dengan yang lebih kecil dari 7 V, kiranya pin 5 Volt mungkin 

mensuplai kecil dari 5 Volt dan board Arduino UNO bisa menjadi tidak 

stabil. Jika menggunakan suplai yang lebih dari besar 12 Volt, 

voltageregulator bisa kelebihan panas dan membahayakan board Arduino 
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UNO.Range yang direkomendasikan adalah 7 sampai 12 Volt.  

Pin-pin dayanya adalah sebagai berikut:  

 VIN. Tegangan input ke Arduino board ketika board sedang 

menggunakan sumber suplai eksternal (seperti 5 Volt dari 

koneksi USB atau sumber tenaga lainnya yang diatur). Kita 

dapat menyuplai tegangan melalui pin ini, atau jika 

penyuplaian tegangan melalui power jack, aksesnya melalui pin 

ini. 

 5V. Pin output ini merupakan tegangan 5 Volt yang diatur dari 

regulator pada board. Board dapat disuplai dengan salah satu 

suplai dari DC power jack (7-12V), USB connector (5V), atau 

pin VIN dari board (7-12). Penyuplaian tegangan melalui pin 

5V atau 3,3V membypass regulator, dan dapat membahayakan 

board. Hal itu tidak dianjurkan. 

 3V3. Sebuah suplai 3,3 Volt dihasilkan oleh regulator pada 

board. Arus maksimum yang dapat dilalui adalah 50 mA. 

 GND. Pin ground. .[12] 

 

2.9.2 Input dan Output  

Setiap 14 pin digital pada Arduino Uno dapat digunakan sebagai input dan 

output, menggunakan fungsi pinMode(),digitalWrite(), dan digitalRead(). 

Fungsi-fungsi tersebut beroperasi di tegangan 5 Volt. Setiap pin dapat 

memberikan atau menerima suatu arus maksimum 40 mA dan mempunyai 

http://arduino.cc/en/Reference/PinMode
http://arduino.cc/en/Reference/DigitalWrite
http://arduino.cc/en/Reference/DigitalRead
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sebuah resistor pull-up (terputus secara default) 20-50 kOhm. Selain itu, 

beberapa pin mempunyai fungsi-fungsi spesial:  

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

dan memancarkan (TX) serial data TTL (Transistor-Transistor 

Logic). Kedua pin ini dihubungkan ke pin-pin yang sesuai dari 

chip Serial Atmega8U2 USB-ke-TTL. 

 External Interrupts: 2 dan 3. Pin-pin ini dapat 

dikonfigurasikan untuk dipicu sebuah interrupt (gangguan) pada 

sebuah nilai rendah, suatu kenaikan atau penurunan yang besar, 

atau suatu perubahan nilai. Lihat fungsi attachInterrupt() untuk 

lebih jelasnya. 

 PWM: 3, 5, 6, 9, 10, dan 11. Memberikan 8-bit PWM output 

dengan fungsi analogWrite(). 

 SPI: 10 (SS), 11 (MOSI), 12 (MISO), 13 (SCK). Pin-pin ini 

mensupport komunikasi SPI menggunakan SPI library. 

 LED: 13. Ada sebuah LED yang terpasang, terhubung ke pin 

digital 13. Ketika pin bernilai HIGH LED menyala, ketika pin 

bernilai LOW LED mati. 

Arduino UNO mempunyai 6 input analog, diberi label A0 sampai A5, 

setiapnya memberikan 10 bit resolusi (contohnya 1024 nilai yang 

berbeda). Secara default, 6 input analog tersebut mengukur dari ground 

sampai tegangan 5 Volt, dengan itu mungkin untuk mengganti batas atas 

http://arduino.cc/en/Reference/AttachInterrupt
http://arduino.cc/en/Reference/AnalogWrite
http://arduino.cc/en/Reference/SPI
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dari rangenya dengan menggunakan pin AREF dan fungsi analog 

Reference(). Di sisi lain, beberapa pin mempunyai fungsi spesial:  

 TWI: pin A4 atau SDA dan pin A5 atau SCL. Mensupport 

komunikasi TWI dengan menggunakan Wire library 

Ada sepasang pin lainnya pada board:  

 AREF. Referensi tegangan untuk input analog. Digunakan 

dengan analogReference(). 

 Reset. Membawa saluran ini LOW untuk mereset 

mikrokontroler. Secara khusus, digunakan untuk menambahkan 

sebuah tombol reset untuk melindungi yang memblock sesuatu 

pada board.Lihat juga pemetaan antara pin Arduino dengan port 

Atmega328. Pemetaan untuk Atmega8, 168, dan 328 adalah 

identik. 

2.9.3 Programming 

IDE (Integrated Development Environment) Arduino merupakan 

aplikasi yang mencakup editor, compiler, dan uploader dapat 

menggunakan semua modul keluarga Arduino, seperti Arduino 

Duemilanove, Uno, Bluetooth, Mega. Kecuali ada beberapa tipe board 

produksi Arduino yang memakai mikrokontroler diluar seri AVR, seperti 

mikroproesesor ARM. Editor Sketch pada IDE Arduino juga mendukung 

fungsi penomoran baris, syntax highlightning,yaitu pengecekan sintaksis 

kode sketch. 

http://arduino.cc/en/Reference/AnalogReference
http://arduino.cc/en/Reference/AnalogReference
http://arduino.cc/en/Reference/Wire
http://arduino.cc/en/Reference/AnalogReference
http://arduino.cc/en/Hacking/PinMapping168
http://arduino.cc/en/Hacking/PinMapping168
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