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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 LED  (LIGHT EMITTING DIODE)   

Dioda cahaya atau lebih dikenal dengan sebutan LED (light emitting diode)  

adalah  suatu  semikonduktor  yang  memancarkan  cahaya ketika diberi tegangan 

maju.  LED adalah sejenis dioda semikonduktor istimewa. Seperti sebuah dioda 

normal, LED terdiri dari sebuah chip bahan semikonduktor yang diisi penuh, 

dengan  ketidak murnian  untuk  menciptakan  sebuah  struktur. Pembawa 

muatan  elektron dan lubang mengalir ke junction dari elektroda dengan voltase 

berbeda. Ketika elektron bertemu dengan lubang, dia jatuh ke tingkat energi yang 

lebih rendah, dan melepas energi dalam bentuk photon.[1] 

Chip LED pada umumnya mempunyai tegangan rusak yang relatif rendah. Bila 

diberikan tegangan beberapa volt ke arah terbalik, biasanya sifat isolator 

searah LED akan rusak menyebabkan arus dapat mengalir ke arah  sebaliknya.  

Karakteristik  chip  LED  pada  umumnya  adalah  sama dengan karakteristik 

dioda yang hanya memerlukan tegangan tertentu untuk dapat beroperasi. Namun 

bila diberikan tegangan yang terlalu besar, LED akan rusak walaupun tegangan 

yang diberikan adalah tegangan maju. Tegangan yang diperlukan sebuah dioda 

untuk dapat beroperasi adalah tegangan maju.[1] Berikut ini adalah gambar dari  
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LED pada gambar 2.1. 

 

Gambar 2.1 Gambar LED 

2.1.1 ED Matrix Modul P10  L

LED Matrix adalah adalah komponen semi konduktor  berupa  LED (light 

emitting diode) yang  memancarkan  cahaya ketika diberi tegangan maju yang 

tersusun secara matriks. Penampilan LED Matrix tidak hanya sekedar berisi 

sejumlah LED, tetapi telah dilengkapi dengan pengawatan antar LED. 

Berdasarkan pengawatan,dibagi menjadi dua katagori, yaitu: 

• Pada commen Anoda, anoda- anoda LED saling dihubungkan. Untuk 

menyalakan LED, diperlukan tegangan dengan level LOW pada kolom 

dan HIGH pada baris. 

• Pada commen Cathoda, katoda- katoda LED saling dihubungkan. Untuk 

menyalakan LED, diperlukan tegangan dengan level HIGH pada  kolom 

dan LOW pada baris. 

Multiplexing adalah teknik penyusunan untuk mengoperasikan LED Matrix. 

Pada multiplexing akan mengaktifkan satu baris pada LED Matrix pada  saat-

saat  tertentu, karena  satu  kaki  dari  tiap-tiap led  (katoda  atau anoda) 
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dihubungkan menjadi satu. LED Matrix modul P10 cara penyusunan dan 

common yang diberikan anoda.  Multiplexing LED Matrix  modul P10 

menggunakan Red yang sudah terprogram di dalam yaitu menyusun tiap-tiap 

LED berwarna merah menjadi satu titik dan menghubungkan kaki anoda pada 

tiap LED menjadi satu. gambar dari LED Matrix modul P10 pada gambar 2.2. 

 

 

Gambar 2.2 LED Matrix Modul P10 Red 

 

2.2 KOMUNIKASI WIRELESS 

Nirkabel atau wireless merupakan sistem komunikasi menggunakan frekuensi/ 

spectrum radio, yang memungkinkan transmisi (pengiriman/penerimaan) 

informasi (suara, data, gambar, video) tanpa koneksi fisik. Wireless LAN adalah 

sebuah jaringan LAN (Local Area Network) yang terbentuk dengan menggunakan 

media perantara sinyal radio frekuensi tinggi, bukan dengan menggunakan kabel. 
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Wireless LAN ini memiliki tingkat fleksibilitas yang lebih tinggi daripada media 

kabel. Maka dari itu, WLAN sering digunakan sebagai ekstensi dari komunikasi 

melalui media kabel atau sebagai media alternatif bagi komunikasi melalui 

kabel.[2] 

punyai kelebihan dan kelemahan. Kelebihan yang 

ta pada jaringan wireless itu real time, 

i area hotspot. 

pat yaitu bisa menjangkau tempat yang tidak mungkin 

 

 bukan seperti 

 keseluruhan kabel). 

dan mendukung portabelitas. 

s adalah : 

ra pengguna. 

Teknologi wireless mem

ditawarkan wireless : 

a. Mobilitas 

1. Bisa digunakan kapan saja. 

2. Kemampuan akses da

selama masih d

b. Kecepatan Instalasi 

1. Proses pemasangan cepat. 

2. Tidak perlu menggunakan kabel. 

c. Fleksibilitas Tem

dijangkau kabel.

d. Jangkauan luas 

e. Biaya pemeliharannya murah (hanya mencakup stasiun

pada jaringan kabel yang mencakup

f. Infrastrukturnya berdimensi kecil. 

g. Mudah dikembangkan. 

h. Mudah & murah untuk direlokasi 

Kelemahan teknologi wireles

a. Alatnya cukup mahal. 

b. Mudah terjadi gangguan anta
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c. Kapasitas jaringan terbatas. 

d. Keamanan data kurang terjamin. 

e. Intermittence ( sinyal putus-putus ). 

f. Mengalami gejala yang disebut multipath yaitu propagasi radio dari 

ncy yang cukup besar dibandingkan dengan media 

: 

) 

p tinggi 

atan menengah 

: 

A, 3G dan 4G) 

c) Satellite (GMPCS) 

 

pengirim ke penerima melalui banyak jalur yang los. 

g. Mempunyai late

transmisi kabel. 

Pemanfaatan teknologi nirkabel yaitu

1. Layanan bersifat tetap (fixed): 

a. Penggunaan sekitar rumah (Cordless-DECT) 

b. Sambungan lokal (wireless local loop-WLL

c. Bluetooth: jarak pendek, kecepatan rendah 

d. WiFi: jarak menengah, kecepatan cuku

e. WIMAX: jarak jauh, kecepatan tinggi 

f. Satellite: jangkauan luas, kecep

g. RFID: jangkauan sangat kecil 

Layanan bersifat bergerak (mobile)

a) Limited Mobility (Flexi) 

b) Cellular (GSM, CDM
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2.2.1  WIFI 232-A11 

Radio Frequency Tranciever atau pengirim dan penerima frequensi radio  ini 

berfungsi untuk komunikasi secara nirkabel (Wireless) Salah satu modul 

komunikasi wireless dengan frekuensi 2.4Ghz. Radio frequency tranciever ini 

merupakan sebuah  modul yang terdiri dari RX (receiver) dan TX (transmitter). 

Modul RX interface WiFi 232-A11 ini berhubungan dengan melalui logic-level 

ral. Device 

yang memiliki interface UART dapat terhubung langsung pada pin modul RX. 

Sistem data flow diagram pada UART dapat dilihat pada gambar 2.3. 

 

Gambar 2.3 Sistem data flow diagram pada lingkungan UART. 

async hronous serial port.  

Melalui  serial port modul dapat berkomunikasi dengan logic dan voltage 

kompatibel UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter) atau melalui 

level translator ke semua serial device contohnya pada RS-232 atau USB interface 

board. UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter) adalah bagian 

perangkat keras komputer yang menerjemahkan bit-bit paralel data dan bit-bit 

serial. UART biasanya berupa sirkuit terintegrasi yang digunakan untuk 

komunikasi serial pada komputer atau port serial perangkat periphe
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Gambar 2.4 Modul WiFi 232-A11   

 buffer.  

Setelah itu, input data akan diteruskan ke RX TX buffer, kemudian untuk 

mentransmisikan input data, posisi RX switch menjadi transmitter. Begitu juga 

sebaliknya, apabila ada data yang diterima, posisi RX switch menjadi receiver lalu 

data akan masuk RX TX buffer, kemudian data diteruskan ke DO buffer lalu 

menjadi data output (DO), kemudian DO diteruskan dari WiFi 232-A11  ke host. 

WiFi 232-A11 pins mapping dapat dilihat pada Gambar 2.5. 

Gambar 2.5 WiFi 232-A11 pins mapping 

Pada dasarnya, WiFi 232-A11 pada gambar 2.4 memiliki 2 mode beroperasi yakni  

mode Transparant dan API. Akan tetapi, apabila mode API digunakan, 

dibutuhkan pemaketan data RX. Untuk itu, data akan di-buffer terlebih dahulu 

sebelum dikirim atau diterima. Flow data serial menjadi paket RX. Pada WiFi 

232-A11  apabila ada data input (DI), data akan masuk ke DI
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2.3 ANDROID 

Android adalah sebuah sistem operasi untuk perangkat mobile berbasis linux yang 

mencakup sistem operasi, middleware dan aplikasi. Android menyediakan 

platform yang terbuka bagi para pengembang untuk menciptakan aplikasi 

merek.[3] 

Pada Juli 2000, Google Inc. bekerja sama dengan Android Inc. yang merupakan 

perusahaan pendatang baru untuk membuat peranti lunak pada ponsel atau telepon 

pintar. Para pendiri Android bertugas mengembangkan program perangkat selular 

yang didukung oleh kernel Linux. Sejak kerjasama itu terjadi, banyak yang 

Android pertama kali diperkenalkan ke pasaran September 2007, Google 

mengajukan hak paten aplikasi telepon selularnya dengan mengenalkan dan 

meluncurkan produk telepon pintar yang menggunakan Android sebagai sistem 

operasinya. Pada saat perilisan perdananya, Android dan Open Handset Alliance 

ngkat mobile. Di lain pihak, 

 dan platform perangkat telepon selular. Sejak peluncuran Android hingga 

sekarang, Android berkembang sangat pesat dari segi teknologi hingga segi 

jumlah perangkat yang ada di pasaran. 

menganggap fungsi Android adalah perangkat lunak pada telepon selular sehingga 

muncul rumor bahwa Google akan memasuki pangsa pasar telepon selular. 

Kemudian untuk mengembangkan Android, dibentuklah Open Handset Alliance 

adalah konsorsium 34 perusahaan yang terdiri dari perusahaan peranti keras, 

peranti lunak dan telekomunikasi.[4] 

mendukung pengembangan open source pada pera

Google merilis kode Android di bawah lisensi Apache, sebuah lisensi perangkat 

lunak
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2.3.1   Sistem Arsitektur Sistem Operasi Android 

Sistem Operasi Android memiliki komponen utama terdapat dilihat pada gambar 

2.6. 

 

2.6 Gambar Komponen Utama Sistem Operasi Android 

Pada G

penjela

a. 

pulan aplikasi utama seperti : email client, program 

S), kalender, peta, browser, daftar kontak, dan 

b. 

Gambar 

ambar 2.6 menunjukkan  komponen  utama  dari  sistem operasi Android  

sannya sebagai berikut: 

Aplikasi 

Android berisi sekum

Short Message Service (SM

lain-lain. Semua aplikasi ditulis dengan menggunakan bahasa 

pemgrograman Java. 

Kerangka kerja aplikasi 

Kerangka kerja aplikasi yang ditulis dengan menggunakan bahasa 

pemrograman Java  merupakan peralatan yang digunakan oleh semua 

aplikasi, baik aplikasi bawaan dari ponsel seperti daftar kontak, dan kotak 

SMS, maupun aplikasi yang ditulis oleh Google ataupun pengembang 

Android. Android  menawarkan  para  pengembang  kemampuan  untuk 



13 
 

membangun aplikasi yang inovatif. Pengembang bebas untuk mengambil 

keuntungan dari perangkat keras, akses lokasi informasi, menjalankan 

background services, mengatur alarm, menambahkan peringatan ke status 

bar, dan masih banyak lagi. Pengembang memiliki akses yang penuh ke 

rja API yang sama yang digunakan oleh aplikasi utama. 

1. ctivity Manager 

ri aplikasi dan menyediakan navigasi backstack untuk 

2. 

3. anager 

dari bahasa pemrograman Java pada bagian atas dari 

4. 

6.  

ntuk  mengakses  sumber  daya  yang  bersifat  bukan code 

dalam kerangka ke

Pada dasarnya, kerangka kerja aplikasi memiliki beberapa komponen 

sebagai berikut: 

A

Mengatur siklus da

aplikasi yang berjalan pada proses yang berbeda. 

 

Package Manager 

Untuk melacak aplikasi yang di-install pada perangkat. 

Windows M

Merupakan abstraksi 

level services (pada level yang lebih rendah) yang disediakan oleh Surface 

Manager. 

Telephony Manager 

berisi sekumpulan API yang diperlukan untuk memanggil aplikasi. 

5. Content Provider 

Digunakan untuk memungkinkan aplikasi mengakses data dari aplikasi 

lain (seperti contacts) atau untuk membagikan data mereka sendiri. 

Resource Manager

Digunakan  u
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seperti string lokal, bitmap, deskripsi dari layout file dan bagian eksternal 

lain dari aplikasi. 

7. View System 

Digunakan untuk mengambil sekumpulan button, list, grid, dan text 

box yang digunakan di dalam antarmuka pengguna. 

8. 

c. 

 digunakan oleh 

berbagai k droid. Kemampuan-kemampuan ini 

ikut: 

System C Library

2. 

 PacketVideo (salah satu anggota dari OHA) yang 

memberikan ulang dan menyimpan format suara  

3. 

Mengatur a m tampilan dan susunan grafis layer  2D  

Notification Manager 

Digunakan untuk mengatur tampilan peringatan dan fungsi-fungsi lain. 

Libraries 

Android memiliki sekumpulan library C/C++ yang

omponen dalam sistem An

dilihat oleh para pengembang melalui kerangka kerja aplikasi. 

Beberapa dari library utama dijelaskan sebagai ber

1.  

Merupakan implementasi turunan dari standar system library C (libc) yang 

diatur  untuk peralatan berbasis embedded Linux. 

Media Libraries 

Disediakan oleh

library untuk memutar 

dan  video,  serta  static  image  file  seperti  MPEG4,  MP3, AAC, AMR, 

JPG, and PNG. 

Surface Manager 

kses ke dalam subsiste

dan  3D  secara  mulus  dari  beberapa  aplikasi  dan menyusun 

permukaan gambar yang berbeda pada layar ponsel. 
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4.  LibWebCore

5. 

grafis 2D dan bekerja bersama-sama dengan lapisan 

g lebih tinggi dari kerangka kerja (seperti Windows Manager 

6. 

 didasarkan pada OpenGL ES 1.0 APIs dimana library 

ataupun 

ertakan, dengan rasterisasi perangkat lunak 3D yang optimal. 

7. 

 menghaluskan semua tulisan bitmap dan vektor. 

d. 

Merupakan  web  browser  modern  yang  menjadi  kekuatan  bagi 

browser Android dan sebuah embeddable web view. 

Scalable Graphics Library (SGL) 

SGL mendasari mesin 

pada level yan

dan Surface Manager) untuk mengimplementasikan keseluruhan graphics 

pipeline dari Android. 

3D Libraries 

Implementasi yang

menggunakan baik akselerasi perangkat keras 3D (jika tersedia) 

yang dis

FreeType Library 

Digunakan untuk

8. SQLite 

Merupakan relational database yang kuat dan ringan serta tersedia untuk 

semua aplikasi. 

Android Runtime 

Merupakan lokasi dimana komponen utama dari DVM ( Dalvik Virtual 

Michn ) ditempatkan. DVM ( Dalvik Virtual Michn )   dirancang secara 

khusus untuk Android pada saat dijalankan pada lingkungan yang 

terbatas, dimana baterai yang terbatas, CPU, memori,  dan  penyimpanan  

data  menjadi  fokus  utama.  Android memiliki sebuah tool yang 

terintegrasi yaitu “dx” yang mengkonversi generated byte code dari 
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(.JAR) ke dalam file (.DEX) sehingga byte code menjadi lebih efisien 

untuk dijalankan pada prosesor yang kecil. Hal ini memungkinkan untuk 

apa jenis dari DVM ( Dalvik Virtual Michn ) berjalan pada 

e. 

dapat 

tur keamanan, manajemen memori, manajemen 

proses, network stack, dan driver model. Kernel juga bertindak sebagai 

lapisan abstrak antara perangkat keras dan seluruh software stack. 

2.3.2  Software Basic4Android 

memiliki beber

suatu peralatan tunggal pada waktu yang sama. Core libraries ditulis 

dalam bahasa Java dan berisi kumpulan class,  I/O dan peralatan lain. 

Linux Kernel 

Arsitektur Android berdasarkan pada Linux 2.6 kernel yang 

digunakan untuk menga

Basic4Android adalah aplikasi pemrograman untuk membuat aplikasi atau 

software yg berbasis di Android. Basic4Android mirip dengan bahasa Visual 

Basic dengan tambahan dukungan untuk objek. Aplikasi Android (APK) yang 

dicompile oleh Basic4Android adalah aplikasi Android asli dan tidak ada extra 

runtime seperti di Visual Basic yang ketergantungan file msvbvm60 dan lain-lain. 

Aplikasi yang dihasilkan oleh Basic4Android adalah Nob Dependencies (tidak 

ketergantungan file oleh lain). Program kerja Software Basic4Android dilihat pada 

gambar 2.7. 
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Basic4Android memiliki kekayaan dalam satuan libraries (perpustakaan) yang 

membuatnya menjadi lebih mudah untuk mengembangkan macam-macam 

aplikasi Android. perpustakaannya adalah: 

• SQL databases 

• GPS 

• Serial ports (Bluetooth) 

• Camera 

• XML parsing 

• Web services (HTTP) 

• Services (background tasks) 

• JSON 

• Animations 

• Network (TCP and UDP) 

• Text To Speech (TTS) 

• Voice Recognition 

• WebView 

• AdMob (ads) 

• Charts 

• OpenGL 

• Graphics 

Basic4Android membutuhkan tiga komponen tambahan yaitu NET FrameWork, 

Java JDK, dan Android SDK. 
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2.4   ARDDUINO 

Arduino  

Arduino m

output PW

koneksi U

mikrokont

Berikut in

Berikut in

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

adalah se

memiliki 14

WM (Pulse 

USB, jack 

troller diko

ni adalah gam

ebuah boar

4 pin input/

Wide Modu

power, da

oneksikan d

mbar dari A

rd mikroko

/output yang

ulation), 6 a

an tombol 

dengan ko

rduino  pad

ni adalah kon

Mikronkon

Beroperasi

Tegangan i

Batas tegan

Pin digital 

Pin analog

Arus pin pe

Arus untuk

Flash Mem

Gambar 2

nfigurasi da

ntroler ATM

 pada tegan

input (rekom

ngan input 6

input/outpu

g input 6 

er input/outp

k pin 3.3V a

mory 32 K

2.9  Board A

ari Arduino 

Mega328 

ngan 5V 

mendasi) 7 -

6 - 20V 

ut 14 (6 men

tput 40 mA

adalah 50 m

KB (ATMeg

ontroller y

g mana 6 pi

analog inpu

reset. Ard

mputer me

da gambar 2

Arduino ATM

ATMega328

- 12V 

ndukung ou

A 

ga328) yan

ang berbas

in dapat dig

ut, crystal o

duino mam

enggunakan

2.9. 

sis ATMega

gunakan seb

silator 16 M

mpu menduk

n kabel US

a328. 

bagai 

MHz, 

kung 

SB.[5] 

 

TMega328 

8 : 

tput PWM) 

ng mana 22 KB digunnakan 
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oleh bootloader 

10. SRAM 2 KB (ATMega328) 

11. EEPROM 1KB (ATMega328) Kecepatan clock 16 MHz 

1.  Power 

Arduino dapat diberikan power melalui koneksi USB atau power supply. 

Power supply dapat menggunakan adaptor DC atau baterai. Adaptor dapat 

dihubungkan dengan jack adaptor pada koneksi port input supply.  

2. Memori 

ATMega328 adalah mikrokontroller keluaran  dari atmel yang mempunyai 

arsitektur RISC (Reduce Instruction Set Computer) dimana setiap proses  

eksekusi data lebih cepat dari pada arsitektur CISC (Completed Instruction 

Set Computer).[5] Berikut ini adalah gambar dari ATMega328  pada gambar 

2.10. 

 

Gambar 2.10  ATMega328 

2.4.1  Software Arduino 

Software Arduino yang digunakan adalah program  Arduino IDE (Integrated 

Development Environment), walaupun masih ada beberapa software lain yang 

sangat berguna selama pengembangan arduino. IDE Arduino IDE adalah software 

yang sangat canggih ditulis dengan menggunakan program C/C++ .[6] Berikut ini 
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adalah gambar dari kerangka kerja IDE Arduino  pada gambar 2.11. 

 

Gambar 2.11  Kerangka kerja IDE Arduino  

Arduino IDE terdiri dari:  

1. Editor Program 

Sebuah editor yang memungkinkan pengguna menulis dan merubah 

program dalam bahasa processing. 

2. Compiler 

Sebuah modul yang mengubah kode program menjadi kode biner , 

sebuah mikrokontroler tidak akan bisa memahami bahasa processing. 

3. Uploader 

Sebuah modul alat yang memuat kode biner dari komputer ke dalam 

memory di dalam papan arduino. 

 

Dalam bahasa pemrograman arduino ada tiga bagian utama yaitu struktur, variabel 

dan fungsi.[7] 
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1. Struktur Program Arduino 

a. Kerangka Program 

 

Kerangka program Arduino sangat sederhana, yaitu terdiri atas dua blok. 

Blok pertama adalah void setup() dan blok kedua adalah void loop. 

1). Blok Void setup () 

Berisi kode program yang hanya dijalankan sekali sesaat setelah 

arduino dihidupkan atau di-reset. Merupakan bagian persiapan atau 

instalasi program. 

2).  Blok void loop() 

Berisi kode program yang akan dijalankan terus menerus. Merupakan 

tempat untuk program utama. 

b. Sintaks Program

Baik blok void setup dan loop () maupun blok function harus diberi 

tanda kurung kurawal buka “{“ sebagai tanda awal program di blok itu 

dan kurung kurawal tutup “}” sebagai tanda akhir program. 

void setup( ) 

{  

// Statement; 

} 

void loop( )  

{  

// Statement; 

} 
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2. Variabel 

Sebuah program secara garis besar dapat didefinisikan sebagai instruksi untuk 

memindahkan angka dengan cara yang cerdas dengan menggunakan sebuah 

variabel. 

Type variableName = 0; 

3. Fungsi 

Pada bagian ini meliputi fungsi input output digital, input output analog, 

advanced I/O, fungsi waktu, fungsi matematika serta fungsi komunikasi. 

type functionName(parameters) 

{ 

// Statement; 

}  

a. Digital I/O  

Digital input memberikan dua kondisi sinyal masukan yaitu tombol 

tertekan atau tombol tidak tertekan. Pada saat tombol tertekan dan 

memberikan tegangan 5 volt pada masukkan sedangkan sebaliknya pada 

saat tombol dilepas hanya memberikan tegangan 0 volt. Kondisi ini 

disebut dengan digital input dengan logika 1 dan 0, dimana 1 itu untuk 

tegangan 5 volt tadi dan 0 volt untuk tegangan 0 volt.  

pinMode(pin, mode)  

Digunakan dalam void setup() untuk mengkonfigurasi pin apakah sebagai 

Input atau Output. Arduino digital pin secara awal di konfigurasi sebagai 

input sehingga untuk merubahnya harus menggunakan operator 

pinMode(pin, mode).  
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pinMode (pin, OUTPUT); // mengset pin sebagai output 

digitalWrite(pin, HIGH); // pin sebagai source voltage 

1). digitalRead(pin)  

Membaca nilai dari pin yang kita kehendaki dengan hasil HIGH atau 

LOW.  

Value = digitalRead(pin); // mengset ‘value’ sama dengan pin 

2). digitalWrite(pin, value)  

Digunakan untuk mengset pin digital. Pin digital Arduino mempunyai 

14 ( 0 – 13 ).  

digitalWrite ( pin, HIGH ); // set pin to HIGH 

b. Analog I/O  

Analog  input/output merupakan pengolahan input dan output secara 

analog. Perintah yang digunakan dalam analog I/O ini adalah: 

1). analogRead(pin)  

Membaca nilai pin analog yang memiliki resolusi 10-bit. Fungsi ini 

hanya dapat bekerja pada analog pin (0-5). Hasil dari pembacaan 

berupa nilai integer dengan range 0 sampai 1023.  

Value = analogRead(pin); // mengset ‘value’ sama dengan 

nilai analog pin 

2). analogWrite(pin, value)  

Mengirimkan nilai analog pada pin analog.  

analogWrite(pin, value); // menulis ke pin analog 


