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BAB 2 
STUDI PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

 

 

2.1.  Studi Pustaka 

Penelitian tugas akhir ini dilakukan dengan cara studi literatur yang 
merupakan pencarian dari beberapa referensi teori yang relevan dengan kasus atau 
permasalahan yang telah diselesaikan dan dikumpulkan dari beberapa buku dan 
jurnal ilmiah. Referensi sebelumnya oleh : 

Paulus, William, Vincent dan Felix, dimana dalam penelitian ini membuat 
alat presensi berbasis RFID. Sistem ini menjelaskan tentang sistem presensi yang 
hanya menggunakan RFID dimana alat tersebut kurang efektif dipakai oleh peserta 
yang memiliki kegiatan di kelas yang berpindah - pindah mengikuti jadwal kegiatan. 

Berdasarkan referensi yang telah dikumpulkan, maka penulis tertarik untuk 
mengembangkan penelitian yang ada dengan judul laporan rancang bangun alat 
presensi berbasis Arduino dimana penulis menggunakan Ethernet Shield untuk 
membuat cara kerja alat tersebut agar lebih optimal. 

 

2.2.  Landasan Teori 

2.2.1. Mikrokontroler 

Mikrokontroler merupakan suatu terobosan dari teknologi microprocessor. 
Seperti halnya microprocessor yang berfungsi sebagai otak pada komputer, 
microcontroller juga berfungsi sebagai otak untuk alat-alat elektronik. (Sumber : 
Nuraksa, 2010 : 14)  

  Mikrokontroler adalah sebuah chip yang berfungsi sebagai pengontrol 
rangkaian elektronik dan umumnya dapat menyimpan program di dalamnya. 
Kelebihan utama mikrokontroler ialah tersedianya RAM dan peralatan I/O 
pendukung sehingga ukuran board mikrokontroler menjadi sangat ringkas. (Sumber 
: Budiharto, 2004 : 133)  

Meskipun mempunyai bentuk yang jauh lebih kecil dari suatu komputer 
pribadi dan komputer mainframe, mikrokontroler dibangun dari elemen – elemen 
dasar yang sama. Seperti umumnya komputer, mikrokontroler adalah alat yang 
mengerjakan instruksi yang diberikan kepadanya. (Sumber : Syahrul, 2012 : 10)  

Yang membedakan adalah dalam mikrokontroler, ROM jauh lebih besar 
dibanding RAM, sedangkan dalam komputer atau PC, RAM jauh lebih besar 
dibanding ROM. (Sumber : Warsito, 2010 : 11)  

  Pada mikrokontroler, program control disimpan dalam ROM (bisa masked 
ROM atau flash PEROM) yang ukurannya relatif lebih besar, sedangkan RAM 
digunakan sebagai tempat penyimpan sementara, termasuk register-register yang 
digunakan pada mikrokontroler yang bersangkutan. (Sumber : Eko, 2005 : 2). 
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2.2.2. Arduino 

Arduino dibagi menjadi beberapa subpembahasan, diantaranya : Sejarah 
Singkat Arduino, Pengertian Arduino, Jenis-Jenis Arduino, dan Kelebihan Arduino. 

 

2.2.3. Pengertian Arduino 

Arduino adalah pengendali mikro single board yang bersifat open source 
yang diturunkan dari Wiring platform kemudian dirancang untuk memudahkan 
penggunaan elektronika dalam berbagai bidang seperti hardware pada prosesor 
Atmel AVR dan software yang memiliki bahasa pemrograman tersendiri. Arduino 
sendiri juga merupakan platform hardware terbuka yang ditujukan kepada siapa saja 
yang ingin membuat purwarupa peralatan elektronik yang interaktif berdasarkan 
hardware dan software yang fleksibel dan mudah digunakan semua orang. 
Mikrokontroler diprogram menggunakan bahasa pemrograman Arduino yang 
memiliki kemiripan syntax dengan bahasa pemrograman C. Dikarenakan sifatnya 
yang terbuka, maka siapa saja dapat mengunduh skema hardware Arduino dan 
membangunnya. Secara software, Arduino merupakan open source IDE yang 
digunakan untuk membangun aplikasi mikrokontroler yang berbasis Arduino 
platform. Secara Hardware, Arduino merupakan single board mikrokontroler yang 
bersifat open source hardware yang dikembangkan untuk arsitektur mikrokontroler 
AVR 8 bit dan ARM 32 bit. Dapat disimpulkan bahwa Arduino adalah perlengkapan 
elektronik atau papan rangkaian elektronik open source yang didalamnya terdapat 
komponen utama berupa chip mikrokontroler dengan jenis AVR dari perusahaan 
Atmel. Mikrokontroler itu sendiri adalah chip atau IC (Intergrated Circuit) yang bisa 
deprogram menggunakan komputer dengan tujuan menanamkan program pada 
mikrokontroler agar rangkaian elektronik dapat membaca input, serta memproses 
input kemudian menghasilkan output sesuai yang diinginkan. Jadi, mikrokontroler 
bertugas sebagai “otak” yang dapat menghasilkan input, proses, dan output sebuah 
rangkaian elektronik. 

 Banyak pemula yang belajar mengenal robotika dan elektronika lewat 
Arduino karena mudah dipelajari. Tidak hanya pemula, para hobby-ist atau 
profesionalpun turut mengembangkan aplikasi elektronik menggunakan Arduino. 
Bahasa yang dipakai dalam Arduino bukan assembler saja yang relatif sulit, tetapi 
bahasa C yang disederhanakan dengan bantuan-bantuan pustaka ( libraries ) Arduino 
yang telah disediakan para pengembang. Selain itu, Paket Arduino mencakup 
beberapa USB downloader sehingga memungkinkan untuk flash program ke 
mikrokontroler secara langsung melalui USB komputer / laptop. 

Secara umum Arduino dapat memiliki fungsi untuk memudahkan penggunaan 
di berbagai bidang elektronik seperti : pembuatan aplikasi running LED, traffict 
LED, mobile robot, dan masih banyak lagi. Dengan menggunakan Arduino 
pembuatan aplikasi-aplikasi tersebut menjadi lebih efisien dan terjangkau. Selain itu, 
dapat digunakan untuk mengembangkan objek interaktif lainnya, mengambil 
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masukan dari berbagai switch atau sensor, dan mengendalikan berbagai lampu, 
motor, dan output fisik lainnya. Proyek Arduino dapat berdiri sendiri atau dapat 
berkomunikasi dengan perangkat lunak (software) yang berjalan pada komputer 
(misalnya : Flash, Pengolahan, MaxMSP). 

Semuanya berawal dari sebuah tesis yang telah dibuat oleh Hernando 
Barraga, di Institute Ivrea. Pada tahun 2005, dikembangkan lagi oleh Massimo 
Banzi dan David Cuartielles dan diberi nama Arduin of Ivrea. Tujuan awal 
dibuatnya Arduino sendiri adalah untuk membuat perangkat mudah dan murah, dari 
perangkat yang ada pada saat itu. Dan perangkat tersebut ditujukan kepada para 
siswa yang akan membuat perangkat desain dan interaksi. Sifat open source pada 
Arduino membuat Arduino berkembang sangat cepat dan pesat. Serta banyak 
melahirkan beberapa perangkat sejenis Arduino. 

 

2.2.4. Jenis - Jenis Arduino 

Jenis - jenis Arduino sekarang banyak yang beredar dan dikembangkan oleh 
para ilmuan. Arduino tersebut memiliki pasar - pasar tertentu yang disesuaikan 
dengan kebutuhan para pengguna. Berikut adalah jenis – jenis Arduino yang ada saat 
ini : 

 Arduino Uno 
 Arduino Due 
 Arduino Mega 
 Arduino Leonardo 
 Arduino Fio 
 Arduino Lilypad 
 Arduino Nano 
 Arduino Mini 
 Arduino Micro 
 Arduino Ethernet 
 Arduino Esplora 
 Arduino Robot 

 

2.2.5. Arduino UNO 
Arduino UNO adalah sebuah board mikrokontroler yang didasarkan dengan 

ATmega328 (data sheet). Arduino UNO memiliki 14 pin digital input / output (6 
diantaranya dapat digunakan sebagai output PWM), 6 input analog, sebuah osilator 
kristal 16 MHz, sebuah koneksi USB, sebuah power jack, sebuah ICSP header, dan 
sebuat tombol reset. Arduino UNO memuat semua yang dibutuhkan untuk 
menunjang kinerja mikrokontroler, mudah untuk dihubungkan ke komputer dengan 
kabel USB atau mensuplai daya dengan adaptor AC ke DC atau menggunakan 
baterai untuk memulai kinerjanya. 
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Arduino memiliki kelebihan tersendiri dibanding board mikrokontroler yang 
lain. Selain bersifat open source, Arduino juga mempunyai bahasa pemrograman 
sendiri yaitu bahasa C. Selain itu, dalam board Arduino sendiri sudah terdapat loader 
yang berupa USB sehingga memudahkan kita saat akan memprogram 
mikrokontroler dalam Arduino. Sedangkan pada kebanyakan board mikrokontroler 
yang lain yang masih membutuhkan rangkaian loader terpisah untuk memasukkan 
program ketika memprogram mikrokontroler. Port USB tersebut selain untuk loader 
ketika memprogram, bisa juga difungsikan sebagai port komunikasi serial. 

Arduino menyediakan 20 pin I/O yang terdiri dari 6 pin input analog dan 14 
pin digital input/output. Untuk 6 pin analog sendiri bisa juga difungsikan sebagai 
output digital jika diperlukan output digital tambahan selain 14 pin yang sudah 
tersedia. Untuk mengubah pin analog menjadi digital cukup mengubah konfigurasi 
pin pada program. Dalam board kita bisa lihat pin digital diberi keterangan 0-13, jadi 
untuk menggunakan pin analog menjadi output digital, pin analog yang pada 
keterangan board 0-5 kita ubah menjadi pin 14-19. Dengan kata lain pin analog 0-5 
berfungsi juga sebagi pin output digital 14-19. 

Sifat open source Arduino juga banyak memberikan keuntungan tersendiri, 
karena dengan sifat open source komponen yang dipakai tidak hanya tergantung 
pada satu merek, namun memungkinkan pengguna dapat memakai semua komponen 
yang ada di pasaran. 

Bahasa pemrograman Arduino merupakan bahasa C yang sudah 
disederhanakan syntax bahasa pemrogramannya sehingga mempermudah kita dalam 
mempelajari dan memahami mikrokontroler. 

Arduino UNO berbeda dari semua board Arduino sebelumnya, Arduino 
UNO sendiri tidak menggunakan chip driver FTDI USB-to-serial. Tetapi sebaliknya, 
fitur-fitur Atmega16U2 (Atmega8U2 sampai ke versi R2) diprogramkan sebagai 
sebuah pengubah USB ke serial. Revisi ke 2 dari board Arduino Uno mempunyai 
sebuah resistor yang menarik garis 8U2 HWB ke ground, yang membuatnya lebih 
mudah untuk diletakkan ke dalam DFU mode. Kemudian Revisi ke 3 dari board 
Arduino UNO memiliki fitur-fitur baru sebagai berikut:  

 Pinout 1.0: telah ditambah pin SDA dan SCL yang dekat dengan pin 
AREF dan dua pin baru lainnya yang telah diletakkan dekat dengan 
pin RESET, IOREF yang memungkinkan shield-shield untuk 
menyesuaikan kerja tegangan yang disediakan board. Untuk 
kedepannya, shield akan dijadikan kompatibel / cocok dengan board 
yang menggunakan AVR yang beroperasi dengan tegangan 5V dan 
dengan Arduino Due yang beroperasi dengan tegangan 3.3V, yang ke 
2 ini merupakan sebuah pin yang tak terhubung, yang disediakan 
untuk tujuan kedepannya pada Arduino. 

 Sirkit RESET yang sangat lebih kuat. 

 Atmega 16U2 menggantikan 8U2. 

 



 
 

7 
 

 
 

Gambar 2.1. Arduino UNO 

  

2.2.6. Ringkasan Spesifikasi Arduino UNO 

Mikrokontroler ATmega328 

Tegangan Pengoperasian 5 Volt 

Tegangan Input Yang Disarankan 7 - 12 Volt 

Batas Tegangan Input 6 - 20 Volt 

Jumlah PIN I / O Digital 14 ( 6  menyediakan keluaran PWM ) 

Jumlah Pin Input Analog 6 

Arus DC Tiap PIN I / O 40 mA 

Arus DC Untuk PIN 3.3 V 50 mA 

Memori Flash 32 KB (ATmega328) 

SRAM 2 KB (ATmega328) 

EEPROM 1 KB(ATmega328) 

Clock Speed 16 MHz 

Tabel 2.1 Ringkasan Spesifikasi Arduino UNO 
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2.2.7. Konfigurasi ATMega328 

ATMega328 merupakan mikrokontroler keluarga AVR 8 bit. Beberapa tipe 
mikrokontroler tersebut yang sama dengan ATMega8 ini antara lain ATMega8535, 
ATMega16, ATMega32, ATmega328, yang membedakan antara mikrokontroler 
dengan mikrokontroler lainnya adalah ukuran memori, banyaknya GPIO (pin 
input/output), periperial (USART, timer, counter, dll). Dari segi ukuran fisik 
tersebut ATMega328 memiliki beberapa ukuran fisik yang lebih kecil dibandingkan 
dengan beberapa mikrokontroler diatas. Namun untuk segi memori dan periperial 
lainnya ATMega328 tidak kalah dikarenakan ukuran memori dan periperialnya 
relatif sama dengan ATMega8535, ATMega32, hanya saja jumlah GPIO lebih 
sedikit dibandingkan dengan mikrokontroler diatas. 

 

 

 
Gambar 2.2 Konfigurasi ATmega328 

ATMega328 memiliki 3 buah PORT utama saja yaitu PORTB, PORTC, dan 
PORTD dengan total pin input / output sebanyak 23 pin. PORT tersebut dapat 
difungsikan sebagai input / output digital atau dapat difungsikan sebagai periperal 
lainnya : 

1. Port B 

Port B adalah jalur data 8 bit dan difungsikan sebagai input / output, 
Selain itu PORTB dapat memiliki fungsi alternatif seperti di bawah ini : 

A. ICP1 (PB0), sebagai Timer Counter 1 input capture pin.  

B. OC1A (PB1), OC1B (PB2) dan OC2 (PB3), sebagai 
keluaran PWM (Pulse Width Modulation). 

C. MOSI (PB3), MISO (PB4), SCK (PB5), SS (PB2), sebagai 
jalur komunikasi SPI. 
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D. Selain itu pin ini juga berfungsi sebagai jalur pemograman 
serial (ISP). 

E. TOSC1 (PB6) dan TOSC2 (PB7), sebagai sumber clock 
external untuk timer. 

F. XTAL1 (PB6) dan XTAL2 (PB7), sebagai sumber clock 
utama mikrokontroler.  

2. Port C 

Port C adalah jalur data 7 bit dan difungsikan sebagai input / output 
digital, Fungsi alternatif PORTC antara lain sebagai berikut : 

A. ADC6 channel (PC0,PC1,PC2,PC3,PC4,PC5) dengan 
resolusi sebesar 10 bit. ADC dapat digunakan untuk 
mengubah input berupa tegangan analog menjadi data 
digital. 

B. I2C (SDA dan SDL) adalah salah satu fitur yang terdapat 
pada PORTC. I2C digunakan untuk komunikasi dengan 
sensor atau device lain yang memiliki komunikasi data tipe 
I2C seperti sensor kompas, accelerometer nunchuck. 

3. Port D 

Port D adalah jalur data 8 bit masing-masing pin dapat difungsikan 
sebagai input / output. Sama dengan Port B, Port C, Port D juga 
memiliki fungsi alternatif dibawah ini yaitu : 

A. USART (TXD dan RXD) merupakan jalur data komunikasi 
serial dengan level sinyal TTL. Pin TXD berfungsi untuk 
mengirimkan data serial, sedangkan RXD kebalikannya 
yaitu sebagai pin yang berfungsi untuk menerima data 
serial. 

B. Interupt (INT0 dan INT1) adalah pin dengan fungsi khusus 
sebagai interupsi hardware. Interupsi ini digunakan sebagai 
selaan dari program, misalkan pada saat program berjalan 
kemudian terjadi interupsi hardware / software maka 
program utama akan berhenti dan akan menjalankan 
program interupsi. 

C. XCK difungsikan sebagai sumber clock external untuk 
USART, namun dapat memanfaatkan clock dari CPU, 
sehingga tidak perlu membutuhkan external clock. 

D. T0 & T1 masukkan counter external timer 1 & timer 0. 

E. AIN0 & AIN1 keduanya merupakan masukkan input untuk 
analog komparator. 

 

2.2.8. Fitur ATMega328 
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ATMega328 adalah mikrokontroler keluaran dari atmel yang memiliki 
beberapa arsitektur RISC (Reduce Instruction Set Computer) dimana setiap proses 
eksekusi datanya lebih cepat daripada arsitektur CISC (Completed Instruction Set 
Computer). Mikrokontroler ini memiliki beberapa fitur antara lain sebagai berikut : 

1.  Memiliki EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read Only 
Memory) sebesar 1KB sebagai tempat penyimpanan data semi permanen 
dikarenakan EEPROM  tetap dapat menyimpan data meskipun catu dayanya 
dimatikan. 

2.  Memiliki SRAM (Static Random Access Memory) 2KB. 

3.  Memiliki pin I / O digital sebanyak 14 pin 6 diantaranya PWM (Pulse  
Width Modulation) output. 

4.  32 x 8-bit register serba guna. 

5.  Dengan clock 16 MHz kecepatannya mencapai 16 MIPS. 

6.  32 KB Flash memory dan pada Arduino memiliki bootloader yang  
menggunakan 2 KB dari flash memori sebagai bootloader. 

7.  130 macam  instruksi yang hampir semuanya dieksekusi dalam satu siklus 
clock tersebut. 

 

2.2.9. Sumber Daya / Power 

Arduino UNO dapat diaktifkan melalui koneksi USB atau dengan catu daya 
(tegangan) eksternal, Sumber daya tersebut dipilih secara otomatis. Untuk catu daya 
eksternal (non-USB) tersebut dapat diperoleh dari sebuah adaptor AC ke DC atau 
baterai dengan catu daya DC. Adaptor juga dapat dihubungkan dengan mencolokkan 
kutub positif dengan panjang 2,1 mm ke colokan board. Untuk baterai dapat 
dimasukkan dalam header atau kepala pin Ground (Gnd) dan pin Vin dari konektor 
catu daya.  

 Board dapat beroperasi pada catu daya eksternal 6 sampai 20 Volt. Jika 
disuplai dengan yang lebih kecil dari 6V, maka kinerja board Arduino UNO menjadi 
tidak stabil. Jika menggunakan catu daya yang lebih dari 12 Volt, voltage regulator 
menjadi panas. Kelebihan catu daya dapat membahayakan board Arduino UNO dan 
menyebabkan rusaknya papan. Rentang catu daya yang disarankan adalah 7 hingga 
12 Volt. 

Pin catu daya (listrik) yang tersedia adalah sebagai berikut :  
 VIN. Input tegangan ke Arduino ketika board menggunakan sumber catu 

daya eksternal seperti 5 Volt dari koneksi USB atau sumber catu daya 
lainnya. Dapat menyediakan tegangan melalui pin atau menyediakan 
tegangan melalui colokan listrik dan aksesnya melalui pin VIN ini. 

 5V. Pin Output adalah tegangan 5 Volt yang telah diatur oleh regulator 
pada board Arduino. Board dapat diaktifkan dengan catu daya dari 
colokan listrik DC (7-12V), Konektor USB (5V), atau pin VIN dari 
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board (7-12V). Jika masukan tegangan melalui pin 5V atau 3,3V secara 
langsung tanpa seizin melawati regulator dapat merusak Board Arduino. 

 Tegangan pada pin 3V. dihasilkan 3,3 Volt oleh regulator pada board dan 
menyediakan arus maksimum 50 mA. 

 GND. Adalah Pin ground. 

 IOREF. Pin tersebut di Board Arduino memberikan tegangan referensi 
ketika mikrokontroler bekerja. Shield yang dikonfigurasikan dengan 
benar dapat membaca tegangan Pin IOREF agar dapat bekerja dengan 5V 
atau 3.3V. 

 

2.2.10.  Memori 

ATmega328 memiliki 32 KB (dengan 0,5 KB digunakan untuk 
bootloader). ATmega 328 juga memiliki 2 KB SRAM dan 1 KB EEPROM (yang 
dapat dibaca dan ditulis dengan EEPROM library). 

 

2.2.11. Input Dan Output 

 Masing - masing dari 14 pin digital pada Arduino Uno tersebut dapat 
digunakan sebagai input dan output dengan menggunakan beberapa fungsi yaitu 
pinMode(), digitalWrite(), dan digitalRead(). Fungsi tersebut dapat beroperasi pada 
tegangan 5 Volt. Pada setiap pin dapat memberikan atau menerima arus maksimum 
40 mA dan mempunyai resistor pull-up (terputus secara default) 20-50 kOhm. 
Beberapa pin mempunyai fungsi spesial :  

 Serial: 0 (RX) dan 1 (TX). Digunakan untuk menerima (RX) dan 
mengirimkan (TX) serial data TTL (Transistor-Transistor Logic). pin ini 
dihubungkan dengan pin sesuai Atmega8U2 USB-ke-TTL. 

 External Interupts : 2 dan 3 Pin dapat dikonfigurasikan untuk memicu 
sebuah interupt (gangguan) pada nilai yang rendah (low value), rising, 
atau failing edge suatu perubahan nilai. Lihat fungsi attachInterrupt() 
untuk lebih rincinya. 

 PWM : 3, 5, 6, 9, 10, dan 11 menyediakan 8-bit PWM output dengan 
menggunakan fungsi analogWrite(). 

 SPI : 10 (SS), 11 (MOSI), 12 (MISO), 13 (SCK). Beberapa Pin ini 
membantu komunikasi SPI dengan menggunakan perpustakaan SPI. 

 LED : 13. Sebuah LED yang terpasang dan terhubung ke pin digital 13. 
Jika pin bernilai HIGH maka LED Hidup / ON, dan jika pin bernilai 
LOW maka LED Mati / OFF. 

 

2.2.12.  Komunikasi 
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Arduino UNO memiliki beberapa fasilitas untuk dapat berkomunikasi 
dengan komputer Arduino lain atau mikrokontroler lainnya. Atmega 328 
menyediakan serial komunikasi UART TTL (5V), yang tersedia pada pin digital 0 
(RX) dan 1 (TX). Pada Atmega 16U2 sendiri pada chanel board serial 
berkomunikasi melalui USB dan muncul sebagai port virtual ke perangkat lunak 
komputer. Firmware 16U2 menggunakan Standart Driver USB COM, dan tidak ada 
driver eksternal lain yang dibutuhkan. Namun pada Windows, diperlukan file 
berformat .inf . Perangkat Lunak Arduino mencakup serial monitor yang 
memungkinkan data tekstual dapat terkirim dari board Arduino. LED RX dan TX 
pada board dapat menyala jika data dikirimkan melalui chip USB-to-serial dan 
terkoneksi pada USB komputer (tidak untuk komunikasi pada serial pin 0 dan 1). 

Pada perangkat lunak yang memungkinkan untuk komunikasi serial pada 
beberapa pin digital UNO. Atmega328 juga membantu komunikasi I2C (TWI) dan 
SPI. Perangkat lunak Arduino telah mencakup sebuah wire library untuk 
memudahkan penggunaan bus I2C untuk melihat dokumentasi secara lebih jelas. 
Untuk komunikasi SPI sendiri dapat menggunakan perpustakaan SPI. 

 

2.2.13. Pemrograman 

 Pemrograman Arduino menggunakan perangkat lunak dari Arduino yang 
dapat di unduh dari website resmi Arduino www.Arduino.cc Program Arduino 
sendiri nantinya akan tersimpan dengan format ekstensi .ino . 

ATmega328 pada Arduino Uno hadir dengan beberapa bootloader yang 
memungkinkan untuk mengupload kode / data baru kepada ATmega328 tanpa 
menggunakan pemrograman hardware eksternal dan dapat berkomunikasi dengan 
protokol STK500 asli (referensi, file C header). 

 

2.2.14. Software Arduino 

Software Arduino yang digunakan adalah Driver dan IDE , walaupun masih 
ada beberapa software lain yang sangat berguna selama pengembangan Arduino. 
IDE atau Integrated Development Environment adalah salah satu program khusus 
untuk suatu komputer agar dapat membuat suatu rancangan program atau project 
pada papan Arduino. IDE Arduino merupakan software yang sangat canggih ditulis 
dengan menggunakan Java. 
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Gambar 2.3 Monitor Arduino 

Keterangan : 

1. Editor Program 

2. Sebuah window yang memungkinkan pengguna untuk menulis 
dan mengedit program atau data dalam bahasa processing. 

3. Verify 

4. Mengecek kode sketch yang error sebelum mengupload ke 
board Arduino.  

5. Uploader 

6. Modul yang berfungsi memasukkan kode biner kedalam 
memori mikrokontroler. Struktur perintah pada Arduino secara 
garis besar terdiri dari dua bagian yaitu Void Setup dan Void 
Loop. Void Setup yaitu berisi perintah yang akan dieksekusi 
hanya satu kali sejak Arduino dihidupkan. Dan sedangkan 
Void Loop yaitu berisi perintah yang akan dieksekusi 
berulang-ulang selama Arduino dinyalakan. 

7. New 

8. Membuat sebuah halaman sketch baru. 

9. Open 

10. Membuka daftar halaman sketch pada sketchbook Arduino. 

11. Save 

12. Menyimpan kode project sketch pada sketchbook. 

13. Serial Monitor 

14. Menampilkan data serial yang dikirimkan dari board Arduino. 
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2.3. Sensor RFID 

RFID adalah singkatan dari Radio Frequency Identification. RFID adalah 
sistem identifikasi tanpa kabel yang memungkinkan pengambilan data tanpa harus 
bersentuhan seperti barcode dan magnetic card seperti ATM. RFID kini banyak 
dipakai diberbagai bidang seperti perusahaan, supermarket, rumah sakit bahkan 
terakhir digunakan dimobil untuk identifikasi penggunaan BBM bersubsidi. RFID 
menggunakan sistem identifikasi dengan gelombang radio.Untuk itu minimal 
dibutuhkan dua buah perangkat, yaitu yang disebut TAG dan READER. Saat 
pemindaian data, READER membaca sinyal yang diberikan oleh RFID TAG. RFID 
TAG Adalah sebuah alat yang melekat pada obyek yang akan diidentifikasi oleh 
RFID READER. RFID TAG dapat berupa perangkat pasif atau aktif. TAG pasif 
artinya tanpa battery dan TAG aktif artinya menggunakan battery. TAG pasif lebih 
banyak digunakan karena murah dan mempunyai ukuran lebih kecil. RFID TAG 
dapat berupa perangkat read-only yang berarti hanya dapat dibaca saja ataupun 
perangkat read-write yang berarti dapat dibaca dan ditulis ulang untuk update. Saat 
ini RFID TAG dapat ditempel pada berbagai obyek untuk keperluan banyak 
identifikasi seperti saat belanja barang, identifikasi ID karyawan, identifikasi aset 
perusahaan dan masih banyak lagi identifikasi yang lainnya.  

Modul pembaca/penulis RFID ini sangatlah praktis untuk digunakan dalam 
rangkaian elektronika Anda, menggunakan teknologi MIFARE Type A 13.56 MHz 
(ISO/IEC 14443) A/MIFARE mode yang dirilis oleh NXP Semiconductor dengan 
sistem keamanan berbasis Crypto-1 (pada seri Classic) dan Triple-DES / AES (pada 
seri DESFire) 
Spesifikasi : 

1) Chipset: MFRC522 Contactless Reader/Writer IC 
2) Frekuensi: 13,56 MHz 
3) Jarak pembacaan kartu: < 50mm 
4) Protokol akses: SPI (Serial Peripheral Interface) @ 10 Mbps 
5) Kecepatan transmisi RF: 424 kbps (dua arah / bi-directional) / 848 kbps 

(unidirectional) 
6) Mendukung kartu MIFARE  jenis Classic S50 / S70, UltraLight, dan 

DESFire 
7) Framing & Error Detection (parity+CRC) dengan 64 byte internal I/O buffer 
8) Catu Daya: 3,3 Volt 
9) Konsumsi Arus: 13-26 mA pada saat operasi baca/tulis, < 80µA saat modus 

siaga 
10) Suhu operasional: -20°C s.d. +80°C 

    
Konfigurasi pin di Arduino uno : 

 MOSI: Pin 11 / ICSP-4 
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 MISO: Pin 12 / ICSP-1 
 SCK: Pin 13 / ISCP-3 
 SS: Pin 10 (Configurable) 
 RST: Pin 9 (Configurable) 

 

 
Gambar 2.4 RFID 

 

2.4. LCD (Liquid Cristal Display) 16x2 

LCD adalah lapisan dari campuran organik antara lapisan kaca bening 
dengan elektroda transparan indium oksida dalam bentuk tampilan seven-segment 
dan lapisan elektroda pada kaca belakang. Ketika elektroda diaktifkan dengan 
medan listrik (tegangan), molekul organik yang panjang dan silindris menyesuaikan 
diri dengan elektroda dari segmen. Lapisan sandwich memiliki polarizer cahaya 
vertikal depan dan polarizer cahaya horisontal belakang yang diikuti dengan lapisan 
reflektor. Cahaya yang dipantulkan tidak dapat melewati molekul-molekul yang 
telah menyesuaikan diri dan segmen yang diaktifkan terlihat menjadi gelap dan 
membentuk karakter data yang ingin ditampilkan. 

(Liquid Crystal Display) suatu jenis media tampil yang menggunakan kristal 
cair sebagai penampil utama. LCD sudah digunakan diberbagai bidang misalnya 
alal–alat elektronik seperti televisi, kalkulator, ataupun layar komputer. Pada 
postingan aplikasi LCD yang digunakan ialah LCD dot matrik dengan jumlah 
karakter 2 x 16. LCD sangat berfungsi sebagai penampil yang nantinya digunakan 
untuk menampilkan status kerja alat. 

Pengendali / Kontroler LCD (Liquid Cristal Display), Dalam modul LCD 
(Liquid Cristal Display) terdapat mikrokontroler yang berfungsi sebagai pengendali 
tampilan karakter LCD (Liquid Cristal Display). Microntroller pada suatu LCD 
(Liquid Cristal Display) dilengkapi dengan memori dan register. Memori yang 
digunakan mikrokontroler internal LCD adalah : 

 DDRAM (Display Data Random Access Memory) merupakan 
memori tempat karakter yang akan ditampilkan berada. 
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 CGRAM (Character Generator Random Access Memory) merupakan 
memori untuk menggambarkan pola sebuah karakter dimana bentuk 
dari karakter dapat diubah-ubah sesuai keinginan. 

 CGROM (Character Generator Read Only Memory) 
merupakan memori untuk menggambarkan pola sebuah karakter 
dimana pola tersebut merupakan karakter dasar yang sudah ditentukan 
secara permanen oleh pabrikan pembuat LCD (Liquid Cristal 
Display) tersebut sehingga pengguna tinggal mengambilnya sesuai 
alamat memorinya dan  tidak dapat merubah karakter dasar yang ada 
dalam CGROM. 

Register kontrol yang terdapat dalam suatu LCD diantaranya adalah : 

 Register perintah yaitu register yang berisi perintah-perintah dari 
mikrokontroler ke panel LCD (Liquid Cristal Display) pada saat 
proses penulisan data atau tempat status dari panel LCD (Liquid 
Cristal Display) dapat dibaca pada saat pembacaan data. 

 Register data yaitu register untuk menuliskan atau membaca data dari 
atau keDDRAM. Penulisan data pada register akan menempatkan 
data tersebut ke DDRAM sesuai dengan alamat yang telah diatur 
sebelumnya. 

 
Gambar 2.5. LCD 16x2 

 

2.4.1. Fitur LCD (Liquid Cristal Display) 16x2 

Adapun fitur yang disajikan dalam LCD ini adalah : 

 Terdiri dari 16 karakter dan 2 baris. 
 Mempunyai 192 karakter tersimpan. 
 Terdapat karakter generator terprogram. 
 Dapat dialamati dengan mode 4-bit dan 8-bit. 
 Dilengkapi dengan back light. 

 

2.4.2. Spesifikasi LCD (Liquid Cristal Display) 16x2 

 

Pin Keterangan 
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1 Ground 

2 VCC 

3 Pengatur Kontras 

4 “RS” Instruction/Register Select 

5 “R/W” Read/Write LCD Registers 

6 “EN” Enable 

7 -14 Data I/O Pins 

15 Vcc 

16 Ground 

Tabel 2.2. Spesifikasi LCD (Liquid Cristal Display) 16x2 

 

2.4.3. Cara Kerja LCD (Liquid Cristal Display) 16x2 

Pada aplikasi umumnya RW diberi logika rendah “0”. Bus data terdiri dari 
4-bit atau 8-bit. Jika jalur data 4-bit maka yang digunakan ialah DB4 sampai dengan 
DB7. Sebagaimana terlihat pada tabel ditugas akhir, interface LCD merupakan 
sebuah paralel bus, dimana hal ini sangat memudahkan dan cepat dalam pembacaan 
dan penulisan data dari atau ke LCD. Kode ASCII yang ditampilkan sepanjang 8-bit 
dikirim ke LCD secara 4-bit atau 8 bit pada satu waktu. Jika mode 4-bit yang 
digunakan, maka 2 nibble data dikirim untuk membuat sepenuhnya 8-bit (pertama 
dikirim 4-bit MSB lalu 4-bit LSB dengan pulsa clock EN setiap nibblenya). Jalur 
kontrol EN digunakan untuk memberitahu LCD bahwa mikrokontroler mengirimkan 
data ke LCD. Untuk mengirim data ke LCD program harus menset EN ke kondisi 
high “1” dan kemudian menset dua jalur kontrol lainnya (RS dan R/W) atau juga 
mengirimkan data ke jalur data bus. 

Saat jalur lainnya sudah siap, EN harus diset ke “0” dan tunggu beberapa saat 
(tergantung pada datasheet LCD), dan set EN kembali ke high “1”. Ketika jalur RS 
berada dalam kondisi low “0”, data yang dikirimkan ke LCD dianggap sebagai 
sebuah perintah atau instruksi khusus (seperti bersihkan layar, posisi kursor dll). 
Ketika RS dalam kondisi high atau “1”, data yang dikirimkan adalah data ASCII 
yang akan ditampilkan dilayar. Misal, untuk menampilkan huruf “A” pada layar 
maka RS harus diset ke “1”. Jalur kontrol R/W harus berada dalam kondisi low (0) 
saat informasi pada data bus akan dituliskan ke LCD. Apabila R/W berada dalam 
kondisi high “1”, maka program akan melakukan query (pembacaan) data dari LCD. 
Instruksi pembacaan hanya satu, yaitu Get LCD status (membaca status LCD), 
lainnya merupakan instruksi penulisan. Jadi hampir setiap aplikasi yang 
menggunakan LCD, R/W selalu diset ke “0”. Jalur data dapat terdiri 4 atau 8 jalur 
(tergantung mode yang dipilih pengguna), DB0, DB1, DB2, DB3, DB4, DB5, DB6 
dan DB7. Mengirim data secara paralel baik 4-bit atau 8-bit merupakan 2 mode 
operasi primer. Untuk membuat sebuah aplikasi interface LCD, menentukan mode 
operasi merupakan hal yang paling penting. 
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Mode 8-bit sangat baik digunakan ketika kecepatan menjadi keutamaan dalam 
sebuah aplikasi dan setidaknya minimal tersedia 11 pin I/O (3 pin untuk kontrol, 8 
pin untuk data). Sedangkan mode 4 bit minimal hanya membutuhkan 7-bit (3 pin 
untuk kontrol, 4 pin untuk data). Bit RS digunakan untuk memilih apakah data atau 
instruksi yang akan ditransfer antara mikrokontroler dan LCD. Jika bit ini di set (RS 
= 1), maka byte pada posisi kursor LCD saat itu dapat dibaca atau ditulis. Jika bit ini 
di reset (RS = 0), merupakan instruksi yang dikirim ke LCD atau status eksekusi 
dari instruksi terakhir yang dibaca. Berikut adalah gambar skematik LCD 16x2 : 

 

 
Gambar 2.6 Skematik LCD 16x2 

 

Dalam modul LCD (Liquid Cristal Display) terdapat mikrokontroler yang 
berfungsi sebagai pengendali tampilan karakter LCD (Liquid Cristal Display). 
Mikrokontroler pada suatu LCD (Liquid Cristal Display) dilengkapi dengan memori 
dan register. Memori yang digunakan mikrokontroler internal LCD adalah : 

 DDRAM (Display Data Random Access Memory) merupakan memori 
tempat karakter yang akan ditampilkan berada. 

 CGRAM (Character Generator Random Access Memory) merupakan 
memori untuk menggambarkan pola sebuah karakter dimana bentuk dari 
karakter dapat diubah-ubah sesuai dengan keinginan. 

 CGROM (Character Generator Read Only Memory) merupakan memori 
untuk menggambarkan pola sebuah karakter dimana pola tersebut 
merupakan karakter dasar yang sudah ditentukan secara permanen oleh 
pabrikan pembuat LCD (Liquid Cristal Display) tersebut sehingga 
pengguna tinggal mangambilnya sesuai alamat memorinya dan tidak 
dapat merubah karakter dasar yang ada dalam CGROM. 

 Register control yang terdapat dalam suatu LCD diantaranya adalah : 
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 Register perintah yaitu register yang berisi perintah-perintah dari 
mikrokontroler ke panel LCD (Liquid Cristal Display) pada saat proses 
penulisan data atau tempat status dari panel LCD (Liquid Cristal Display) 
dapat dibaca pada saat pembacaan data. 

 Register data yaitu register untuk menuliskan atau membaca data dari 
atau keDDRAM. Penulisan data pada register akan menempatkan data 
tersebut keDDRAM sesuai dengan alamat yang telah diatur sebelumnya. 

Pin, kaki atau jalur input dan kontrol dalam suatu LCD (Liquid Cristal 
Display) diantaranya adalah : 

 Pin data adalah jalur untuk memberikan data karakter yang ingin 
ditampilkan menggunakan LCD (Liquid Cristal Display) dapat 
dihubungkan dengan bus data dari rangkaian lain seperti mikrokontroler 
dengan lebar data 8 bit. 

 Pin RS (Register Select) berfungsi sebagai indikator atau yang 
menentukan jenis data yang masuk, apakah data atau perintah. Logika 
low menunjukan yang masuk adalah perintah, sedangkan logika high 
menunjukan data. 

 Pin R/W (Read Write) berfungsi sebagai instruksi pada modul jika low 
tulis data, sedangkan high baca data. 

 Pin E (Enable) digunakan untuk memegang data baik masuk atau keluar. 
 Pin VLCD berfungsi mengatur kecerahan  tampilan (kontras) dimana pin 

ini dihubungkan dengan trimpot 5 kOhm, jika tidak digunakan 
dihubungkan ke ground. Tegangan catu daya ke LCD sebesar 5 Volt. 
 
 

2.5. 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. Buzzer biasa digunakan sebagai 
indikator bahwa proses telah selesai atau terjadi suatu kesalahan pada sebuah 
alat (alarm). 
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Gambar 2.7 Buzzer 

 

2.5.1. Jenis – Jenis Buzzer 

Terdapat 2 jenis yang terdapat dipasaran antara lain : 

 Passive Buzzer yaitu yang tidak mempunyai suara sendiri, sehingga 
cocok untuk dipasangkan dengan Arduino yang dapat diprogram 
tinggi rendah nadanya. Contoh dalam kehidupan sehari – hari yaitu 
speaker. 

 Active Buzzer yaitu yang dapat berdiri sendiri atau standalone atau 
singkatnya sudah mempunyai suara tersendiri ketika diberikan catu 
daya. 
 

2.5.2. Cara Kerja Buzzer 

 Pada saat ada aliran catu daya atau tegangan listrik yang mengalir ke 
rangkaian yang menggunakan piezoelectric, maka akan terjadi pergerakan 
mekanis pada piezoelectric tersebut. Yang dimana gerakan tersebut mengubah 
energi listrik menjadi energi suara yang dapat didengar oleh telinga manusia. 

Piezoelectric menghasilkan frekuensi di range kisaran antara 1 – 5 kHz 
hingga 100 kHz yang diaplikasikan ke Ultrasound. 

Tegangan operasional piezoelectric pada umumnya yaitu berkisar antara 
3Vdc hingga 12 Vdc. 

 

2.5.3. Rangkaian Buzzer pada Arduino 

Untuk system yang lebih aman, maka tidak di anjurkan menghubungkan 
buzzer secara langsung ke Arduino. Tegangan yang di berikan Arduino ke buzzer 
akan membebani IC Program Arduino itu sendiri, sehingga umur dari Arduino bisa 
jadi lebih mudah. 

Seperti apakah rangkaian Buzzer Arduino ini? rangkaian nya sebenar nya 
sangat sederhana, jika kita ingin active low ( buzzer aktif jika PIN Arduino Logika 0 
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) makan kita gunakan transistor PNP, namun jika kita ingin active high ( buzzer aktif 
jika PIN Arduino Logika 1) maka kita gunakan Transistor NPN. Saya harap teman 
teman sudah dapat membedakan transistor PNP dan NPN. Untuk lebih jelas nya 
lihat rangkaian di bawah ini : 

 

 
Gambar 2.8 Skematik Arduino dengan Buzzer 

 
Pada rangkaian di atas, terlihat pin D0 terhubung ke basis Transistor NPN 

2N2222, disini rangkaian kita buat sebagai aktif high, ketika PIN D0 logika 1, maka 
buzzer akan menyala, ketika PIN D0 logika 0 maka Buzzer akan padam. 

2.6. Kabel Jumper 

Kabel jumper adalah suatu komponen kabel yang berdiameter kecil didalam 
dunia elektronika. Komponen tersebut digunakan sebagai penghubung dua titik 
rangkaian atau lebih dengan breadboard. Hal ini dapat menjadi masalah pada kabel 
jumper. Jika tidak mempunyai banyak kabel jumper mengakibatkan terjadinya 
kerusakan karena pada saat membeli kualitas tidak diperhitungkan. Kabel jumper 
banyak dijual dengan harga tertentu tergantung kualitas. 

 

2.6.1. Jenis - Jenis Kabel Jumper 

Ada beberapa jenis kabel jumper yang dibedakan berdasarkan konektor 
kabel lainnya, sebagai contoh : 

 Male – Male 
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Kabel jumper jenis ini digunakan untuk koneksi Male to Male pada 
kedua ujung kabelnya, berikut contoh bentuk fisiknya : 

 
Gambar 2.9 Kabel Jumper Male – Male 

 

 Male – Female 
Kabel jumper jenis ini digunakan untuk koneksi male to female 

dengan salah satu ujung kabel dikoneksi male dan satu ujungnya dengan 
koneksi female, berikut contoh bentuk fisiknya : 

 

Gambar 2.10 Kabel Jumper Male – Female 

 
 Female – Female 

Kabel jumper jenis ini digunakan untuk koneksi Female to Female 
pada kedua ujung kabelnya, berikut contoh bentuk fisiknya : 
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Gambar 2.11 Kabel Jumper Female – Female 

 

2.7. Tenda Wireless Router N300 
 

 
Gambar 2.12 Tenda Wireless Router N300 

 
Wireless Router yang digunakan dalam alat ini adalah Wireless Router 

Tenda F3 N300 yaitu Wireless Broadbrand Router yang mempunyai fungsi dasar 
sebagai Access Point, Switch yang terdiri dari 4 port Ethernet dan sebagai Router 
yang berfungsi untuk mengatur dan membagi koneksi jaringan internet (Pham et al. 
2013). 

N300 Easy Setup dirancang untuk lebih mudah diatur untuk pengguna 
rumahan. Router ini sesuai dengan IEEE 802.11n, memberikan kecepatan wireless 
hingga 300 Mbps, membuatnya sempurna untuk aktivitas web harian seperti email, 
streaming video, online gaming dan sebagainya. N301 juga dapat bekerja sebagai 
router klien untuk menyambungkan jaringan ISP tanpa kabel atau uplink AP untuk 
membagi internet ke setiap sudut, menghilangkan titik mati. 

 

2.8. Web Server 
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Web server atau Server adalah sebuah software yang memberikan layanan 
berbasis data dan berfungsi menerima permintaan dari HTTP atau HTTPS pada 
klien yang dikenal dan biasanya kita kenal dengan nama web browser (Mozilla 
Firefox, Google Chrome, Bing) dan untuk mengirimkan kembali yang hasilnya 
dalam bentuk beberapa halaman web dan pada umumnya akan berbentuk dokumen 
HTML. 

 

2.8.1. Fungsi Web Server 

Fungsi utama Web Server atau Server adalah untuk melakukan atau 
mentransfer berkas permintaan pengguna melalui protokol komunikasi yang telah 
ditentukan sedemikian rupa. Halaman web yang diminta terdiri dari berkas teks, 
video, gambar, dokumen dan banyak lagi. Pemanfaatan web server berfungsi untuk 
mentransfer seluruh aspek pemberkasan dalam sebuah halaman web berupa teks, 
video, gambar dan banyak lagi. 

Salah satu contoh dari Web Server adalah Apache. Apache (Apache Web 
Server – The HTTP Web Server) merupakan web server yang paling banyak 
digunakan di Internet. Program ini pertama kali didesain untuk sistem operasi 
lingkungan UNIX. Apache mempunyai program pendukung yang cukup banyak. 
Hal ini memberikan layanan yang cukup lengkap bagi penggunanya. 
Beberapa dukungan Apache : 

1. Kontrol Akses 
Kontrol ini dapat dijalankan berdasarkan nama host atau nomor IP CGI 
(Common Gateway Interface) Yang paling terkenal untuk digunakan adalah 
perl (Practical Extraction and Report Language), didukung oleh Apache 
dengan menempatkannya sebagai modul (mod_perl). 

2. PHP ( Personal Home Page/PHP Hypertext Processor ) 
Program dengan metode semacam CGI, yang memproses teks dan bekerja di 
server. Apache mendukung PHP dengan menempatkannya sebagai salah 
satu modulnya (mod_php). Hal ini membuat kinerja PHP menjadi lebih baik 

3. SSI (Server Side Includes) 
Web server Apache mempunyai kelebihan dari beberapa pertimbangan di atas : 

1. Apache termasuk dalam kategori freeware. 
2. Apache mudah sekali proses instalasinya. 
3. Mampu beroperasi pada berbagai platform sistem operasi. 
4. Mudah mengatur konfigurasinya. Apache mempunyai hanya empat file 

konfigurasi. 
5. Mudah dalam menambahkan peripheral lainnya ke dalam platform web 

servernya. 

 

2.9.  XAMPP 
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Gambar 2.13. XAMPP 

 

Istilah aplikasi yang satu ini mungkin terdengar masih awam di telinga 
masyarakat pada umumnya namun bagi anda yang menekuni bidang IT khususnya 
developer web pasti sudah cukup familiar. Tidak dapat dipungkiri bahwa website 
sudah menjadi hal yang paling vital mengingat kemajuan trend teknologi berbasis 
internet saat ini. Oleh karena itu pastinya kegiatan membuat dan mengelola web 
tentunya menjadi sangat diminati oleh banyak orang. Salah satu software penting 
yang harus dimiliki oleh para developer web pemula adalah XAMPP. Disadari atau 
tidak meskipun banyak yang sudah lama menggunakan software XAMPP ini namun 
kurang paham mengenai definisi dan cara kerjanya. 

Sebagai pengguna yang baik tentunya anda harus mengerti software seperti 
apa yang sedang digunakan. Hal ini juga semakin mengoptimalkan kinerja anda. 
Namun jangan khawatir karena dalam kesempatan ini kami akan mengulas lebih 
dalam mengenai software XAMPP beserta fungsi dan bagian – bagian yang tentunya 
harus anda pahami sebagai developer web yang bijak. Langsung saja ulasan lengkap 
mengenai pengertian XAMPP dapat anda simak dibawah ini : 

Software yang satu ini bernama XAMPP yang merupakan singkatan dari 
Apache, MySQL, PHP dan Perl sedangkan huruf “X” dimaksudkan sebagai suatu 
software yang dapat dijalankan di empat OS utama seperti Windows, Mac OS, 
Linux dan Solaris. Istilah ini seringkali disebut dengan cross platform (software 
multi OS). 
Sesuai dengan namanya software yang satu ini merupakan gabungan dari beberapa 
software dengan fungsi yang sama yakni menunjang para pembuat web yang 
menginginkan adanya web server sendiri di PC atau laptopnya. Software ini juga 
berlisensi GNU dan dapat di download secara gratis di internet mengingat peran 
vital yang dimilikinya terutama bagi pembuat web pemula. 

Software XAMPP didirikan oleh suatu perusahaan bernama Apache 
Friends. Dengan adanya beberapa tools pemrograman seperti MySQL, PHP dan Perl 
yang dimilikinya tentu mengindikasikan jika anda menekuni salah satu atau 
semuanya berarti harus memiliki software yang bernama XAMPP ini. Maksud dari 
Apache yakni selain mengindikasikan nama pengembangnya juga merupakan suatu 
software yang menghadirkan web server pada komputer anda layaknya web server 
sesungguhnya. 
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Dijelaskan sebelumnya bahwa XAMPP merupakan gabungan dari beberapa 
software berikut adalah penjelasan dari kegunaannya. Tentunya berhubungan 
dengan dunia developer web. Sebagai software yang cross platform tentunya 
dimaksudkan agar semua orang dapat menggunakannya. Apache adalah suatu 
software yang juga dikembangkan Apache Friends dengan tujuan untuk membuat 
web server pribadi sehingga dapat membuat tampilan web yang dinamis. Istilah ini 
biasa disebut Localhost. Banyak developer web yang terlebih dahulu mencoba 
menjalankan webnya di Localhost sebelum akhirnya diposting di web server yang 
sesungguhnya. 

Selain sebagai web server, XAMPP juga menunjang beberapa bahasa 
pemrograman khusus dalam website yakni PHP, MySQL dan Perl. PHP merupakan 
suatu bahasa yang sering digunakan oleh programmer khusus Back End karena 
memang lebih mengutamakan logika dibanding tampilan, beda halnya dengan 
HTML atau CSS. Oleh karena itu script PHP tidak akan terlihat dalam tampilan 
website anda. 
Selain sebagai web server, XAMPP juga menunjang beberapa bahasa pemrograman 
khusus dalam website yakni PHP, MySQL dan Perl. 

MySQL merupakan suatu software yang digunakan untuk mengelola SQL 
(Structured Query Language). Bahasa ini biasa digunakan untuk keperluan database 
khusus pada website. Pengelolaan database yang dimaksudkan adalah untuk 
menambah data, mengubah, menghapus dan lain – lain. Keberadaan MySQL juga 
biasanya identik dengan Bahasa PHP. 

Selanjutnya adalah tool bernama Perl. Bahasa pemrograman yang satu ini 
tidak hanya digunakan untuk pengelolaan website saja namun juga dalam berbagai 
hal dan merupakan salah satu bahasa pemrograman versi lawas namun tetap bisa 
berada sampai sekarang. Perl pertama kali dikenalkan pada tahun 1987 dimana saat 
itu masih menggunakan Unix. 

 

 
Gambar 2.14 Tampilan XAMPP 
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Sebagai suatu software yang bertindak sebagai web server layaknya hosting 

sesungguhnya tentu saja melibatkan banyak bagian penting yang ada pada XAMPP. 
Bagi yang terbiasa menggunakan software ini pasti tidak akan asing dengan istilah 
Htdocs, phpmyadmin dan Control Panel. Baik pada web server yang asli maupun 
pada software XAMPP juga menggunakannya. Tiga hal tersebut juga menjadi 
bagian terpenting dalam XAMPP. Berikut penjelasannya : 

1. Htdocs 
Htdocs merupakan sebuah folder penyimpanan web server untuk halaman – 
halaman web yang sudah dibuat yang  nantinya akan ditampilkan. Baik pada 
web server yang asli maupun XAMPP. Bentuk Htdocs-nya sama namun 
kapasitasnya berbeda karena XAMPP menggunakan penyimpanan internal 
komputer, sehingga kapasitasnya menyesuaikan komputer pengguna. 
Sedangkan pada hosting berbayar kapasitas yang disediakan mengikuti 
ketentuan yang dibuat. 

2. phpMyAdmin 
phpMyAdmin merupakan suatu software khusus untuk mengelola 
administrasi MySQL. Jika pada Htdocs menyimpan file – file tampilan web 
maka, di phpMyAdmin  terdapat semua database yang diunakan untuk 
keperluan website. 

3. Control Panel 
Sesuai dengan namanya, di Control Panel ini anda dapat mengendalikan 
XAMPP dengan lebih efektif, mulai dari mengatur setting website, 
database, dan masih banyak lagi. Dalam dunia hosting lebih dikenal istilah 
CPanel. 
Itulah penjelasan mengenai pengertian XAMPP beserta fungsi dan bagian-

bagian penting yang terdapat pada XAMPP. Dengan adanya software ini, web 
developer dapat dengan mudah membuat dan mengolah suatu website, entah itu 
website personal maupun perusahaan. Keberadaan XAMPP ini sangat membantu, 
terlebih software ini berlisensi GNU dan dapat didownload secara gratis. XAMPP 
merupakan akronim. Berikut adalah penjelasan singkatan  setiap huruf : 

 X : Program ini dapat dijalankan di banyak sistem operasi, seperti Windows, 
Linux, Mac OS, dan Solaris. 

 A : Apache, server aplikasi Web. Apache tugas utama adalah untuk 
menghasilkan halaman web yang benar kepada pengguna terhadap kode 
PHP yang sudah dituliskan oleh pembuat halaman web. jika perlu kode PHP 
juga berdasarkan yang tertulis, dapat database diakses dulu (misalnya 
MySQL) untuk mendukung halaman web yang dihasilkan. 

 M : MySQL, server aplikasi database. Pertumbuhannya disebut SQL 
singkatan dari Structured Query Language. SQL merupakan bahasa 
terstruktur yang difungsikan untuk mengolah database. MySQL dapat 
digunakan untuk membuat dan mengelola database dan isinya. Bisa juga 
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memanfaatkan MySQL berguna untuk menambahkan, mengubah, dan 
menghapus data dalam database. 

 P : PHP, bahasa pemrograman web. Bahasa pemrograman PHP adalah 
bahasa pemrograman untuk membuat web yang server-side scripting. PHP 
digunakan untuk membuat halaman web dinamis. Sistem manajemen 
database yang sering digunakan dengan PHP adalah MySQL. namun PHP 
juga mendukung Pengelolaan sistem database Oracle, Microsoft Access, 
Interbase, d-base, PostgreSQL, dan sebagainya. 
P : Perl, bahasa pemrograman untuk semua tujuan, pertama kali 

dikembangkan oleh Larry Wall, mesin Unix. Perl dirilis pertama kali tanggal 18 
Desember 1987 yang ditandai dengan keluarnya Perl 1. Pada versi-versi selanjutnya, 
Perl juga tersedia untuk berbagai sistem operasi Unix (SunOS, Linux, BSD, HP-
UX), juga tersedia untuk sistem operasi seperti DOS, Windows, PowerPC, BeOS, 
VMS, EBCDIC, dan PocketPC. 

 

2.10. Ethernet Shield 

 

 
Gambar 2.15 Ethernet Shield 

 

Modul Ethernet Modul ethernet yang digunakan pada penelitian ini adalah 
Arduino Ethernet Shield. Etehrnet berfungsi sebagai web server atau sebagai 
perangkat yang dapat berkomunikasi dengan perangkat lain menggunakan TCP/IP 
(Satria & Yanti 2017) . 

Ethernet Shield adalah modul  yang digunakan untuk mengkoneksikan 
Arduino dengan internet menggunakan kabel (Wired). Arduino Ethernet Shield 
dibuat berdasarkan pada Wiznet W5100 ethernet chip. Wiznet W5100 menyediakan 
IP untuk TCP dan UDP, yang mendukung hingga 4 socket secara simultan. Untuk 
menggunakanya dibutuhkan library Ethernet dan SPI. Dan Ethernet Shield ini 
menggunakan kabel RJ-45 untuk mengkoneksikanya ke Internet, dengan integrated 
line transformer dan juga Power over Ethernet. 
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Ethernet Shield bekerja dengan cara memberikan layanan IP pada Arduino 
dan pc agar dapat terhubung ke internet. Cara menggunakan cukup mudah yaitu  
hanya dengan menghubungkan Arduino Ethernet Shield dengan board Arduino lalu 
akan disambungkan ke jaringan internet. Cukup memasukkan  module ini ke board 
Arduino, lalu menghubungkannya ke jaringan ineternet dengan kabel RJ-45, maka 
Arduino akan terkoneksi langsung ke internet. Dan untuk menggunakanya, tentu 
saja kita harus menyetting IP pada module dan pc internet agar dapat terhubung satu 
sama lain. 
Selain itu module ini juga terdapat sebuah onboard micro-SD slot, yang dapat 
digunakan untuk menyimpan file dan data. Module Ethernet Shield bisa digunakan 
dengan board Arduino Uno dan Mega. Dan dapat bekerja dengan baik pada kedua 
Arduino tersebut. Untuk menggunakan akses microSD card reader onboard ini 
dapat dengan menggunakan library SD card. Saat menggunakan library ini, SS 
ditempatkan pada Pin 4. Module Ethernet juga terdapat pula reset controller, untuk 
memastikan bahwa module W5100 Ethernet dapat reset on power-up. Agar board 
Arduino dapat berkomunikasi baik dengan module W5100 dan SD card 
menggunakan SPI bus melalui ICSP header, yang ada pada board Arduino Uno di 
pin digital 10, 11, 12, dan 13, sedangkan pada board Arduino Mega pada pin digital 
50, 51, dan 52. Di kedua board Arduino tersebut, pin digital 10 digunakan untuk 
memilih mode W5100 dan pin digital 4 untuk SD card, dimana pin tersebut tidak 
dapat digunakan untuk pin I/O biasa. Dalam board Arduino Mega, pin digital 53 
(SS) tidak digunakan sama sekali, baik untuk memilih antara module W5100 atau 
SD card, namun harus tetap ditetapkan sebagai output agar interface SPI dapat 
bekerja dengan baik. 
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Halaman ini sengaja dikosongkan 


