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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

2.1  Penelitian Terdahulu 

Pada Tahun 2015, M. R. Asad, O. D. Nurhayati, and E. D. 

Widianto, Membuat “ Sistem Pengaman Pintu Rumah Otomatis Via 

SMS Berbasis Mikrokontroler ATMega328P, tetapi hanya 

menggunakan sensor pintu dan SMS tidak ada alarm untuk melengkapi 

alat ini. Ditahun 2016, Ade Surya Ramadhan dan Budi Handoko dari 

Universitas Dian Nuswantoro membuat sebuah alat “ RANCANG 

BANGUN SISTEM KEAMANAN RUMAH BERBASIS ARDUINO 

MEGA 2560 “ dimana alat tersebut menggunkan sensor pada pintu 

dengan menggunakan sensor magnet yang apabila pintu terbuka maka 

akan terhubung dengan buzzer serta mengirimkan notifikasi pesan 

kepada pemilik rumah, namun alat yang dirancang tidak menggunakan 

aplikasi android dan masih belum juga menggunakan kamera sehingga 

kelemahan alat ini pemilik tidak mendapatkan semacam informasi 

berupa gambar untuk melihat siapa orang yang telah membuka pintu 

dengan paksa dan alat ini hanya mempunyai satu notifikasi dari sebuah 

pesan sehingga ketika pulsa dari sim 800L ini habis, pemilik rumah 

tidak akan mendapatkan notifikasi apapun dari sim 800L yang nantinya 

akan sangat sulit ketika si pemilik rumah lupa untuk tidak mengisi 

pulsa pada sim 800L. Selanjutnya ditahun 2018 D. Widcaksono and M. 

Masyhadi, “RANCANG BANGUN SECURED DOOR AUTOMATIC 

SYSTEM UNTUK KEAMANAN RUMAH MENGGUNAKAN SMS 

BERBASIS ARDUINO,” dan masih belum menggunakan Aplikasi 

Android untuk penyimpanan data, sehingga bukti yang didapatkan 

masih kurang jelas tanpa adanya data gambar. 

2.2  Landasan Teori 

2.2.1 Rumah 

Rumah merupakan salah satu kebutuhan wajib yang tidak 

bisa digantikan, terutama rumah menjadi tempat tinggal untuk 

setiap orang. Maka perlunya kita sebagai pemilik rumah wajib 

menjaga setiap barang yang ada didalam rumah, apalagi barang 

tersebut mempunyai nilai jual tinggi dan dapat dijual untuk 
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memenuhi kebutuhan sehari-hari. Seperti kasus yang sering 

terjadi pada umumnya, kurangnya keamanan rumah masih 

menjadi masalahnya. Sehingga banyak pencuri yang dengan 

mudah masuk kedalam rumah dan mengambil sebagian barang 

berharga yang kita miliki. Pencuri rata-rata melakukan aksi 

mereke ketika pemilik rumah sedang berada diluar rumah atau 

malam hari ketika keadaan beristirahat. Dari permasalahan 

seperti inilah muncul sebuah ide untuk membuat alat untuk 

mengamankan rumah dan menjaga barang yang kita miliki. 

Pada penelitian yang sudah ada sebelumnya, sistem 

keamanan rumah sudah dibuat hanya menggunakan satu jenis 

sensor. Sensor tersebut ditempatkan pada pintu atau jendela 

rumah. Sehingga jika ada seseorang yang masuk melewati pintu 

atau jendela, alarm tersebut akan berbunyi. Sistem keamanan 

rumah yang telah dibuat tersebut mempunyai kelemahan tidak 

bisa mengetahui pencuri yang masuk. Untuk mengatasi 

kekurangan pada sistem tersebut penulis akan menambah sebuat 

fitur camera, untuk mengenali wajah pencuri yang nantinya 

sipemilik rumah dapat melaporkan ciri-ciri kepada pihak yang 

berwajib. 

2.2.2 Android 

Android adalah sistem operasi berbasis Linux yang 

dirancang untuk perangkat bergerak layar sentuh seperti telepon 

pintar dan komputer tablet. Android umumnya berupa 

manipulasi langsung, menggunakan gerakan sentuh yang serupa 

dengan tindakan nyata, misalnya menggeser, mengetuk, dan 

mencubit untuk memanipulasi objek di layar, serta papan ketik 

virtual untuk menulis teks. Selain perangkat layar sentuh, 

Google juga telah mengembangkan Android TV untuk televisi, 

Android Auto untuk mobil, dan Android Wear untuk jam 

tangan, masing-masingnya memiliki antarmuka pengguna yang 

berbeda. Varian Android juga digunakan pada komputer jinjing, 

konsol permainan, kamera digital, dan peralatan elektronik 

lainnya. 
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Gambar 2. 1 Android 

2.2.3 Node MCU 

NodeMCU adalah sebuah platform IoT yang 

bersifat opensource. Terdiri dari perangkat keras berupa System 

On Chip ESP8266 dari ESP8266 buatan Espressif System, juga 

firmware yang digunakan, yang menggunakan bahasa 

pemrograman scripting Lua. Istilah NodeMCU secara default 

sebenarnya mengacu pada firmware yang digunakan daripada 

perangkat keras development kit. 

NodeMCU bisa dianalogikan sebagai board arduino-nya 

ESP8266. Dalam seri tutorial ESP8266 embeddednesia pernah 

membahas bagaimana memprogram ESP8266 sedikit 

merepotkan karena diperlukan beberapa teknik wiring serta 

tambahan modul USB to serial untuk mengunduh program. 

Namun NodeMCU telah me-package ESP8266 ke dalam sebuah 

board yang kompak dengan berbagai fitur layaknya 

mikrokontroler + kapabilitas akses terhadap Wifi juga chip 

komunikasi USB to serial. Sehingga untuk memprogramnya 

hanya diperlukan ekstensi kabel data USB persis yang digunakan 

sebagai kabel data dan kabel charging smartphone Android. 

2.2.4  Sejarah NodeMCU 

Sejarah lahirnya NodeMCU berdekatan dengan rilis 

ESP8266 pada 30 Desember 2013, Espressif Systems selaku 

pembuat ESP8266 memulai produksi ESP8266 yang merupakan 

SoC Wi-Fi yang terintegrasi dengan prosesor Tensilica Xtensa 
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LX106. Sedangkan NodeMCU dimulai pada 13 Oktober 2014 

saat Hong me-commit file pertama nodemcu-firmware ke 

Github. Dua bulan kemudian project tersebut dikembangkan ke 

platform perangkat keras ketika Huang R meng-commit file dari 

board  ESP8266 , yang diberi nama devkit v.0.9. 

Berikutnya, di bulan yang sama. Tuan PM memporting 

pustaka client  MQTT dari Contiki ke platform SOC ESP8266 

dan di-c0mmit ke project NodeMCU yang membuatnya 

mendukung protokol IOT MQTT  melalui Lua. Pemutakhiran 

penting berikutnya terjadi pada 30 Januari 2015 ketika 

Devsaurus memporting u8glib ke project NodeMCU yang 

memungkinkan NodeMCU bisa mendrive display LCD, OLED, 

hingga VGA. Demikianlah, project NodeMCU terus berkebang 

hingga kini berkat komunitas open source dibaliknya, pada 

musim panas 2016 NodeMCU sudah terdiri memiliki 40 modul 

fungsionalitas yang bisa digunakan sesuai kebutuhan developer. 

2.2.5  Pengertian ESP-12E 

Karena jantung dari NodeMCU adalah ESP8266 

(khususnya seri ESP-12, termasuk ESP-12E) maka fitur – fitur 

yang dimiliki NodeMCU akan kurang lebih sama ESP-12 (juga 

ESP-12E untuk NodeMCU v.2 dan v.3) kecuali NodeMCU telah 

dibungkus oleh API sendiri yang dibangun berdasarkan bahasa 

pemrograman eLua, yang kurang lebih cukup mirip dengan 

javascript. Beberapa fitur tersebut antara lain 

1. 10 Port GPIO dari D0 – D10 

2. Fungsionalitas PWM 

3. Antarmuka I2C dan SPI 

4. Antarmuka 1 Wire 

5. ADC 
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Gambar berikut menjelaskan  posisi pin -pin dari ESP-12E 

 
 

Gambar 2. 2 ESP-12E 

1.    RST : Berfungsi mereset modul. 

2. ADC : Analog Digital Converter.Rentang tegangan       

                masukan 0-1v,  dengan skup nilai digital 0-1024. 

3.    EN : Chip Enable, Active High. 

4.    IO16  : GPIO16, dapat digunakan untuk  

               membangunkan chipset dari mode deep sleep. 

5.    IO14  : GPIO14; HSPI_CLK. 

6.    IO12  : GPIO12: HSPI_MISO. 

7.    IO13 : GPIO13; HSPI_MOSI; UART0_CTS. 

8.    VCC : Catu daya 3.3V (VDD). 

9.    CS0  : Chip selection. 

10.    MISO  : Slave output, Main input. 

11.    IO9 : GPIO9. 

12.    IO10 : GBIO10. 

13.  MOSI : Main output slave input. 

14.  SCLK : Clock. 

15.  GND : Ground. 

16.  IO15 : GPIO15; MTDO; HSPICS; UART0_RTS. 

17.  IO2  : GPIO2;UART1_TXD. 

18.  IO0  : GPIO0. 

19.  IO4  : GPIO4. 

20.  IO5  : GPIO5. 

21.  RXD  : UART0_RXD; GPIO3. 

22.  TXD  : UART0_TXD; GPIO1. 
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2.2.6 Tegangan Kerja 

ESP8266 menggunakan standar tegangan JEDEC (tegangan 3.3V) 

untuk bisa berfungsi.Tidak seperti mikrokontroler AVR dan sebagian 

besar board Arduino yang memiliki tegangan TTL 5 volt. Meskipun 

begitu, node mcu masih bisa terhubung dengan 5V namun melalui port 

micro USB atau pin Vin yang disediakan oleh board-nya. Namun 

karena semua pin pada ESP8266 tidak toleran terhadap masukan 5V. 

Maka jangan sekali-kali langsung mencatunya dengan tegangan TTL 

jika tidak ingin merusak board anda. Anda bisa menggunakan Level 

Logic Converter untuk mengubah tegangan ke nilai aman 3.3v. 

2.2.7  Versi NodeMCU 

Beberapa pengguna awal masih cukup bingung dengan beberapa 

kehadiran board NodeMCU. Karena sifatnya yang open source tentu 

akan banyak produsen yang memproduksinya dan mengembangkannya. 

Secara umum ada tiga produsen NodeMCU yang produknya kini 

beredar di pasaran:  Amica, DOIT, dan Lolin/WeMos. Dengan 

beberapa varian board yang diproduksi yakni V1, V2 dan V3. 

 

Gambar 2. 3 Generasi ketiga / board v 1.0 
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Sedangkan untuk V3 sebenarnya bukanlah versi resmi yang 

dirilis oleh NodeMCU. Setidaknya sampai posting ini dibuat, 

belum ada versi resmi untuk V3 NodeMCU. V3 hanyalah versi 

yang diciptakan oleh produsen LoLin dengan perbaikan minor 

terhadap V2. Diklaim memiliki antarmuka USB yang lebih cepat. 

 

Gambar 2. 4  pin out Generasi ketiga / board v 1.0 

Jika anda bandingkan dengan versi sebelumnya, dimensi dari 

board V3. akan lebih besar dibanding V2. Lolin menggunakan 2 

pin cadangan untuk daya USB dan yang lain untuk GND 

tambahan. 

Tentu  3 jenis versi ini akan berkembang  dan bertambah seiring 

dengan waktu karena sifatnya yang opensource. 
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2.2.8  Sensor SMS Gateway (SIM 800)  

Modul SIM 800 merupakan sebuah modul gsm dan gprs 

yang sangat keren, dikarenakan modul ini cukup kecil di 

bandingkan dengan modul gsm/gprs yang lainnya dengan 

feature yang sama. Cara akses modul ini dengan mengirimkan 

perintah AT Command melalui serial komunikasi (RX/TX). 

Sedangkan controller yang digunakan yaitu minimum system 

ATMega 16. Pada skematik diatas voltage dari sim800L yaitu 

3,3V dengan arus >2Ampere. Jika ampere atau tegangan kurang 

atau melebihi sim800L akan memberikan alert ke 

mikrokontroller melaui serial komunikasi. Sedngkan data yang 

dikirim oleh mikrokontroller (TX mikrokotroller->RX sim 

800L) harus melalui voltage devider untuk menurunkan 

tegangan dari pin TX mikrokontroller sebesar 5V menjadi 3,3V. 

Sedangkan data yang dikirim oleh sim 800L (TX sim 800L -

.RX mikrokontroller) tanpa menggunakan voltage devider 

dikarenakan output sebesar 3,3V sudah bias ditampung oleh pin 

RX mikrokontroller.  

 

Module SIM 800 memiliki12 pin Header 6 disi kanan dan 

6 disisi kiri, berikut definisi PN nya:  

 

1.    NET = Antena. 

2.    VCC = +3,7 – 4,2 V.  

3.    RST = Reset.  

4.    RXD = RX Data serial.  

5.    TXD = TX Data serial.  

6.    GND = Ground 0 V. 

7.    RING.  

8.    DTR. 

9.    MICP = Microphone +. 

10.  MICN = Microphoe –. 

11.  SPKP = Speaker +. 

12.  SPKN = Speaker –. 
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Gambar 2. 5 Skematik Sensor SIM 800 

2.2.9  Camera VC0706   

VC0706 Module adalah module kamera dengan chip 

controller VIMICRO VC0706  yang dapat di kontrol dengan 

komunikasi serial (RS232 atau TTL). Modul kamera ini dapat 

dengan mudah dihubungkan Arduino dengan komunikasi Serial 

TTL. 

Spesifikasi  

 
Gambar 2. 6 Spesifikasi Camera VC0706 
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2.2.10  Sensor Magnet MC38  

Sensor MC 38 adalah sebuah saklar yang mempunyai 

prinsip kerjanya menggunakan gelombang elektromagnetik 

sebagai pemicunya. Sensor ini biasa di aplikisakan pada pintu 

dan jendela untuk keamanan rumah, namun tidak menutup 

kemungkinan busa juga dimanfaatkan untuk kegunaan lainnya. 

MC 38 mempunyai 2 bagian yang pertama adalah switch/saklar 

dengan 2 buah kabel dan yang kedua adalah magnetnya. untuk 

memperjelas prinsip kerjanya dari sensor ini. 

prinsip kerja : 

1. jika magnet di jauhkan, maka saklar tidak akan  

terhubung. 

2. jika magnet didekatkan, maka saklar akan  

terhubung. 

 

Spesifikasi Sensor Magnet MC38 sebagai berikut: 

1. arus kerja : 100mA 

2. Tegangan kerja : 200VDC 

3. jarak : > 15mm dan < 25mm 

4. dimensi :28x15x0.9 

5. panjang kabel : 30,5 cm  

6. Switch Output: NC (Normali Close) 

 

 
Gambar 2. 7 Sensor Magnet 
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2.2.11  Modul Relay 

Modul relay ini dapat digunakan sebagai switch untuk 

menjalankan berbagai peralatan elektronik. Misalnya Lampu 

listrik, Motor listrik, dan berbagai peralatan elektronik lainnya. 

Kendali ON / OFF switch (relay), sepenuhnya ditentukan 

oleh nilai output sensor, yang setelah diproses Mikrokontroler 

akan menghasilkan perintah kepada relay untuk melakukan 

fungsi ON / OFF. 

Modul Relay adalah saklar atau merupakan komponen 

elektromikanikal yang operasinya menggunakan listrik atau 

bekerja ketika ada aliran listrik yang menuju ke ralay. 

Komponen elektromikanikal ini terdiri dari dua bagian utama 

yaitu, Elektromagnet (Coil) dan dan seperangkat kontak 

saklar/switch (mekanikal). Prinsip Elektromagnetik yang 

terdapat pada relay berfungsi untuk menggerakkan kontak 

saklar sehingga dengan arus yang listrik lebih kecil (low power) 

dapat menghantarkan arus listrik yang lebih tinggi. 

Prinsip Kerja Relay Relay terdiri dari Coil & Contact Coil 

adalah gulungan kawat yang mendapat arus listrik, sedang 

contactadalah sejenis saklar yang pergerakannya tergantung dari 

ada tidaknya arus listrik dicoil. Contact ada 2 jenis : Normally 

Open (kondisi awal sebelum diaktifkan open), dan Normally 

Closed (kondisi awal sebelum diaktifkan close). Secara 

sederhana berikut ini prinsip kerja dari relay : ketikaCoil 

mendapat energi listrik (energized), akan timbul gaya 

elektromagnet yang akan menarik armature yang berpegas, dan 

contact akan menutup. 

 

Fungsi Relay : 

1. Relay digunakan untuk menjalankan Fungsi Logika 

(Logic Function). 

2. Relay digunakan untuk memberikan Fungsi 

penundaan waktu (Time Delay Function). 

3. Relay digunakan untuk mengendalikan Sirkuit 

Tekanan tinggi dengan bantuan dari Sinyal Tegangan 

rendah. 
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4. Relay juga berfungsi untuk melindungi motor atau 

komponen lainnya dari kelebihan Tegangan atau 

hubungan singkat (Short). 

 

Kontak Poin (Contact Point) Relay terdiri dari 2 jenis : 

1. Normally Close (NC) yaitu kondisi awal sebelum 

dijalankan akan berada di posisi CLOSE. 

2. Normally Open (NO) yaitu kondisi awal sebelum 

dijalankan akan berada di posisi OPEN. 

 

Jenis-Jenis Relay : 

1. Single Pole Single Throw (SPST) : Relay golongan ini 

memiliki 4 Terminal, 2 Terminal untuk Saklar dan 2 

Terminalnya lagi untuk Coil. 

2. Single Pole Double Throw (SPDT) : Relay golongan 

ini memiliki 5 Terminal, 3 Terminal untuk Saklar dan 

2 Terminalnya lagi untuk Coil. 

3. Double Pole Single Throw (DPST) : Relay golongan 

ini memiliki 6 Terminal, diantaranya 4 Terminal yang 

terdiri dari 2 Pasang Termi nal Saklar sedangkan 2 

Terminal lainnya untuk Coil. Relay DPST dapat 

dijadikan 2 Saklar yang dikendalikan oleh 1 Coil. 

4. Double Pole Double Throw (DPDT) : Relay golongan 

ini memiliki Terminal sebanyak 8 Terminal, 

diantaranya 6 Terminal yang merupakan 2 pasang 

Relay SPDT yang dikendalikan oleh 1 (single) Coil. 

Sedangkan 2 Terminal lainnya untuk Coil. 

 

 

Gambar 2. 8 Modul Relay 
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2.2.12  Buzzer  

Buzzer merupakan sebuah komponen elektronika yang 

masuk dalam keluarga transduser, yang dimana dapat 

mengubah sinyal listrik menjadi getaran suara. Nama lain dari 

komponen ini disebut dengan beeper. 

Dalam kehidupan sehari – hari, umumnya digunakan untuk 

rangkaian alarm pada jam, bel rumah, perangkat peringatan 

bahaya, dan lain sebagainya.Jenis – jenis yang sering ditemukan 

dipasaran yaitu tipe piezoelectric. Dikarenakan tipe ini memiliki 

kelebihan seperti harganya yang relatif murah, mudah 

diaplikasikan ke dalam rangkaian elektronika.Dapat dilihat 

seperti gambar dibawah ini : 

 
Gambar 2. 9 Buzzer 

Cara Kerja Buzzer Arduino 

Prinsip kerja buzzer adalah sangat sederhana. Ketika suatu aliran 

listrik mengalir ke rangkaian buzzer, maka terjadi pergerakan 

mekanis pada buzzer tersebut. Akibatnya terjadi perubahan 

energi dari energi listrik menjadi energi suara yang dapat 

didengar oleh manusia. Umumnya jenis buzzer yang beredar di 

pasaran adalah buzzer piezoelectric yang bekerja pada tegangan 

3 sampai 12 volt DC.  

 

Jenis-Jenis Buzzer 

Jenis2 buzzer pada rangkaian Arduino berdasarkan bunyinya 

terbagi atas dua, yaitu:  

 Active Buzzer, yaitu buzzer yang sudah memiliki suaranya 

sendiri saat diberikan tegangan listrik. Buzzer aktif 

Arduino jenis ini seringkali juga disebut buzzer stand 

alone atau berdiri sendiri.  
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 Passive Buzzer, yaitu buzzer yang tak memiliki suara 

sendiri. Buzzer jenis ini sangat cocok dipadukan dengan 

Arduino karena kita bisa memprogram tinggi rendah 

nadanya. Salah satu contohnya adalah speaker.  

 

Fungsi Buzzer Arduino 

Adapun fungsi buzzer adalah sebagai komponen yang 

menghasilkan output berupa bunyi beep. Kegunaan buzzer yang 

paling umum yaitu sebagai alarm, indikator suara, dan timer. 

 

Spesifikasi Buzzer Arduino 

Berdasarkan gambar komponen buzzer pada poin sebelumnya, 

kita dapat mengetahui bahwa spesifikasi komponen buzzer 

adalah sebagai berikut:  

1. Piezoelectric, yaitu berbentuk tabung berwarna hitam yang 

menjadi sumber keluarnya bunyi.  

2. Kaki pin negatif, yaitu kaki buzzer yang pendek untuk 

dihubungkan ke arus negatif atau GND.  

3. Kaki pin positif, yaitu pin kaki buzzer yang panjang dan 

gunanya untuk dihubungkan ke arus positif atau VCC/5V. 

 

2.2.13  Kabel Jumper   

Kabel Jumper merupakan kabel elektrik yang dimana 

digunakan untuk menghubungkan antar komponen tanpa harus 

menggunakan solder. Kabel jumper umumnya memiliki 

connector atau pin di masing-masing ujungnya. Connector 

untuk menusuk disebut male connector, dan connector untuk 

ditusuk disebut female connector. Sementara untuk warna dari 

kabel itu sendiri bervariasi, yakni ada yang berwarna hitam, 

kuning, putih, hijau, merah, dan lain sebagainya. 
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Gambar 2. 10  Kabel jumper 

 

Jenis Kabel Jumper : 

1. Kabel Jumper Male To Male 

Kabel Male To Male ini paling 

direkomendasikan untuk membuat project elektronika 

pada sebuah breadboard. Ketika anda membeli kabel 

jumper versi ini, maka nantinya anda akan 

mendapatkan total kabel sebanyak 65 buah. 

 
Gambar 2. 11 Kabel Jumper Male to Male 

 

2. Kabel Jumper Female To Female 

Kabel Jumper yang satu ini sangat berguna untuk 

menghubungkan antar module yang memiliki header 

male yang nantinya akan berperan sebagai 

outputnya.Adapun panjang dari kabel female to female 

kurang lebih 20 cm dimana nantinya anda akan 

mendapatkan sebanyak kurang lebih 20 buah. 
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Gambar 2. 12 Kabel Jumper Female to Female 

 

3. Kabel Jumper Male To Female 

Kabel Jumper Male to Female yang memiliki 

fungsi sebagai penghubung elektronika pada breadboard 

dengan komponen laiinya.Jenis kabel ini memiliki dua 

header yang berbeda. 

Gambar 2. 13 Kabel Jumper Male to Female 

2.2.14  Power Supply 

Power Supply adalah perangkat keras yang berfungsi 

untuk menyuplai tegangan langsung kekomponen dalam casing 

yang membutuhkan tegangan, misalnya motherboard, hardisk, 

kipas, dll. Input power supply berupa arus bolak-balik (AC) 

sehingga power supply harus mengubah tegangan AC menjadi 

DC (arus searah), karena hardware komputer hanya dapat 

beroperasi dengan arus DC. Power supply berupa kotak yang 

umumnya diletakan dibagian belakang atas casing. 
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Cara Kerja Power Supplay : 

Ketika kita menekan tombol power pada casing, yang 

terjadi adalah langkah berikut.Power supply akan melakukan 

cek dan tes sebelum membiarkan sistem start. Jika tes telah 

sukses, power supply mengirim sinyal khusus pada 

motherboard, yang disebut power good. 

 

Fungsi Power Supply pada komputer adalah sebagai 

perangkat keras yang memberikan atau menyuplai arus listrik 

yang sebelumnya diubah dari bentuk arus listrik yang 

berlawanan atau AC, menjadi arus listrik yang searah atau biasa 

disebut sebagai arus DC. Power supply menyuplai arus listrik 

DC yang dibutuhkan oleh perangkat keras di dalam komputer 

beberapa contoh hardware yang membutuhkan arus listrik DC 

adalah harddisk, fan, motherboard dan lain-lain. Power supply 

memiliki kenektor kabel yang masing-masing konektor kabel 

memiliki fungsi yang berbeda-beda, sangat dibutuhkan oleh 

komputer pada saat ini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

power supply merupakan perangkat keras yang sangat penting 

dalam mengoperasikan suatu komputer. 

 
Gambar 2. 14 Power Supply 
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2.2.15  Perangkat Lunak Pendukung 

Software Android Studio 

Android Studio adalah sebuah IDE untuk Android 

Development yang dikenalkan pihak google pada acara Google 

I/O di tahun 2013. Android Studio merupakan suatu 

pengembangan dari Eclipse IDE, dan dibuat berdasarkan IDE 

Java populer, yaitu IntelliJ IDEA. Android Studio merupakan 

IDE resmi untuk pengembangan aplikasi Android. 

Pada Android Studio ini bahasa pemrograman utama 

yang digunakan adalah bahasa pemrograman Java, sedangkan 

pada bagian pembuatan tampilan atau layoutnya, Android Stduio 

menggunakan bahasa XML.Sebagian besar perangkat yang 

digunakan dalam Android Studio mirip dengan Eclipse, seperti 

shortcut, desainer, editor kode dan mengedit kode hampir sama 

dengan cara yang digunakan pada Android Studio. 

 

 
Gambar 2. 15 Android Studio 

 

Menu – menu disini merupakan menu utama dalam android 

studio, dengan menu utama ini kita dapat melakukan keseluruhan 

pengaturan tentang project kita. 

Toolbar – toolbar berfungsi untuk mempermudah anda 

dalam melakukan suatu tindakan atau perintah yang 

sering kita gunakan tanpa harus membuka menu. 

Misalnya perintah running, save dan lain lagi. 



23 

 

Navigation bar – digunakan untuk navigasi file yang 

sedang kita buka. Untuk navigasi file secara keseluruhan 

akan dapat lebih lengkap dilihat dalam tool window. 

Tools window – dengan tools window anda dapat 

melakukan akses file-file pada project untuk melakukan 

manajemen project, pencarian, kontrol versi dan lainnya. 

Editor window – didalam editor ini kita akan menuliskan 

kode-kode dan konfigurasi yang ingin dilakukan. Tidak 

hanya untuk mengubah file 

class, kita juga dapat mengubah file layout sesuai 

keinginan dengan menuliskan XML. Selain itu apabila 

ingin melakukan konfigurasi tambahan pada file gradle 

anda juga akan mengetikkan pada editor setelah 

membuka file gradle project. 

Status bar – statur bas menampilkan status project anda, 

status IDE itu sendiri dan peringatan- peringatan. 

 

3 folder utama pada Android studio : 

1. Folder Manifests : berisi file AndroidManifest.xml 

projek yang kita buat. File ini melakukan konfigurasi 

dalam pembuatan aplikasi androiod. Didalamnya 

terdapat <application> yang merupakan sub element 

dari manifest dan terdapat pendeklarasian didalamnya. 

Android:allowBackup : mengizinkan aplikasi untuk 

merestore infrastructure 

Android:icon : pendeklarasian icon launcher semua  

 komponen Aplikasi. 

Android:label : pendeklarasian nama judul semua  

komponen Aplikasi. 

Android:theme : pendeklarasian tema semua  

 komponen Aplikasi. 

 

2. Folder Java 

Tempat tersimpannya activity atau class yang dibuat dan 

source code java dari aplikasi android. 

Struktur file class MainActivity.java : 
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Package : Mengelompokan beberapa file class Activity 

java. 

Import : Untuk mengimport library untuk komponen 

Aplikasi. 

Public class MainActivity extends AppCompatActivity 

= public class adalah modifier yang digunakan dalam 

pemrogramman java        untuk        menyatakan bahwa 

kelas/method/attribute tersebut dapat diakses oleh kelas 

lain. 

 

3. Folder Res 

Berisi semua sumber daya bukan kode, seperti tata letak 

UI, string UI, dan g ambar bitmap. Terdapat folder lagi 

di dalam folder Res ini yaitu; 

Drawable = untuk menyimpan aset-aset kita baik 

gambar maupun XML berformat .jpg atau .png. 

Layout = berisi layout-layout yang sudah kita buat. 

Mipmap = berisi icon-icon yang sudah kita buat 

berdasarkan ukuran density yang digunakan untuk 

menyimpan file, icon launcer aplikasi yang bernama 

ic_launcher 

 

Values = berisi file-file yaitu : colours.xml (warna- 

 warna dari file styles.xml) , dimens.xml, string.xml 

(komponen aplikasi) dan styles.xml. 

 Gradle atau sebuah featured buid automation ini menjadi   

 ciri khas tersendiri pada Android Studio. File Gradle   

 berisi Library yang digunakan, versi aplikasi, signed  

 keyproperties, lokasi repository dll. File yang akan  

 sering kita ubah adalah file build.gradle(module: app).  

 penambahan library di Android Studio hanya dengan   

 memanggil nya di Gradle bagian dependecies. 
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2.2.16 Software Arduino IDE 

Arduino adalah pengendali mikro single-board yang bersifat 

open-source, diturunkan dari Wiring platform, dirancang untuk 

memudahkan penggunaan elektronik dalam berbagai bidang. 

Hardwarenya memiliki prosesor Atmel AVR dan softwarenya 

memiliki bahasa pemrograman sendiri. Saat ini Arduino sangat 

populer di seluruh dunia. Banyak pemula yang belajar mengenal 

robotika dan elektronika lewat Arduino karena mudah dipelajari. 

Tapi tidak hanya pemula, para hobbyist atau profesional pun ikut 

senang mengembangkan aplikasi elektronik menggunakan 

Arduino. Bahasa yang dipakai dalam Arduino bukan assembler 

yang relatif sulit, tetapi bahasa C yang disederhanakan dengan 

bantuan pustaka-pustaka (libraries) Arduino. 

 

 
Gambar 2. 16 Arduino 

 

Menu Bar yang ada di Arduino IDE : 

• Verify 

berfungsi untuk melakukan checking kode yang dibuat 

apakah sudah sesuai dengan kaidah pemrograman yang ada 

atau belum. 

• Upload 

Berfungsi untuk melakukan kompilasi program atau kode 

yang dibuat menjadi bahsa yang dapat dipahami oleh mesih 

alias si Arduino. 

• New 

Berfungsi untuk membuat Sketch baru. 
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• Open 

Berfungsi untuk membuka sketch yang pernah dibuat dan 

membuka kembali untuk dilakukan editing atau sekedar 

upload ulang ke Arduino. 

• Save 

Berfungsi untuk menyimpan Skecth yang telah dibuat 

• Serial Monitor 

Berfungsi untuk membuka serial monitor. Serial monitor 

disini merupakan jendela yang menampilkan data apa saja 

yang dikirimkan atau dipertukarkan antara arduino dengan 

sketch pada port serialnya. Serial Monitor ini sangat berguna 

sekali ketika kamu ingin membuat program atau melakukan 

debugging tanpa menggunakan LCD pada Arduino. Serial 

monitor ini dapat digunakan untuk menampilkan nilai 

proses, nilai pembacaan, bahkan pesan error. 

 

2.2.17 Aki (Accumulator) 

Aki yang disebut juga accumulator adalah komponen 

penyimpan arus listrik yang biasa digunakan untuk menyalakan 

sebuah rangkaian kelistrikan ditempat dimana tidak ada sumber 

listrik. Pada kendaraan, sebenarnya aki hanya dipakai untuk 

menyalakan motor starter dan menyalakan semua kelistrikan 

kendaraan disaat mesin dalam keadaan mati. Itu karena mobil dan 

motor memiliki sumber energi listrik yang dinamakan altenator, 

altenator ini selain berfungsi sebagai sumber listrik pada 

kendaraan juga digunakan untuk mengisi ulang arus listrik pada 

aki. Sehingga, meski aki kendaraan tidak pernah dicharge, tidak 

ada istilah low battery seperti pada ponsel. 
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Gambar 2. 17 Aki 

Cara kerja aki secara sederhana, aki menggunakan reaksi kimia 

untuk melakukan discharge dan recharge. Saat aki melepas arus, 

terjadi reaksi kimia menjadi arus listrik. Dan saat recharge/aki 

diisi, arus listrik akan mengembalikan reaksi kimia ke keadaan 

semula. Sehingga, proses discharge dan recharge aki akan terjadi 

secara terus menerus selama volume elektrolit aki masih penuh. 

Tegangan dan Kapasitas Aki. Saat akan membeli aki baru untuk 

mobil atau motor, maka yang perlu diperhatikan adalah kapasitas 

arus dari aki tersebut. Secara umum, aki yang diproduksi untuk 

kendaraan ringan seperti motor, MPV, hatchback, dan SUV 

semuanya memiliki tegangan 12 Volt. Namun memiliki kapasitas 

yang berbeda-beda. 

Contoh ada aki dengan label 12 V 40AH. Itu tandanya aki 

tersebut memiliki tegangan 12 volt dan memiliki kapasitas arus 

40 ampere per jam. Ini bisa diartikan, misal menyalakan lampu 

dengan arus 10 ampere maka aki akan kosong atau habis dalam 

waktu 4 jam. Semakin besar AH maka semakin besar juga 

kapasitas yang mampu dikeluarkan aki perjamnya. 

Penyebab Aki Tekor Aki tekor adalah kondisi dimana AH yang 

mampu dimiliki aki turun dari spesifikasi awalnya. Misal aki 

memiliki label 12 V 60 AH, namun saat dicek aki hanya bisa 

mengeluarkan arus 30 ampere perjam. Itu artinya aki sudah tekor 

atau soak meski tegangan aki masih normal. 
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Ini bisa disebabkan oleh banyak hal antara lain ; 

a) Ada aksesoris kelistrikan yang berlebihan. 

b) Elektrolit aki kurang. 

c) Aki menggelembung. 

d) Usia aki sudah terlalu tua (lebih dari 5 tahun). 

 

Cara terbaik menangani aki tekor adalah dengan mengganti unit 

aki. Kalau diisi atau dicharge pun percuma, karena kapasitasnya 

sudah menurun 

2.2.18 Smartphone 

Smartphone adalah Telephon genggam atau telephon 

seluler pintar yang dilengkapi dengan fitur yang mutakhir dan 

berkemampuan tinggi layaknya computer. 

Smartphone dapat juga diartikan sebagai sebuah telephone 

genggam yang bekerja dengan menggunakan perangkat lunak 

sistem operasi (OS) yang menyediakan hubungan standart dan 

mendasar bagi pengembangan aplikasi 

 

Gambar 2. 18 Smartphone 
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Ada beberrapa macam Sistem Operasi pada smartphone 

seperti halnya pada computer atau laptop, sebuah smartphone 

membutuhkan Operating System (OS) agar bisa bekerja 

sebagaimana mestinya. Berikut ini adalah beberapa OS 

smartphone : 

 iOS 

 Android 

 Windows Phone 

 Blackberry 

 Bada 

 Firefox OS 

 MeeGo OS 

 Palm 

 Symbian 

 Ubuntu 

 Tizan 

 

Dari sekian banayak OS smartphone yang digunakan, OS 

yang paling popular adalah Android, iOS, Windows Phone dan 

Blackberry. Namun secara keseluruhan Smartphone Android 

yang paling banyak digunakan diseluruh dunia. 

Fitur yang umum ada pada smartphone umumnya 

dilengkapi dengan berbagai fitur canggih agar bisa digunakan 

untuk berbagai keperluan, Beberapa fitur seperti : 

 Telephon 

 SMS 

 Camera 

 Pemutar Musik Dan Video 

 Internet 

 Editing Document 

 Ebook Viewer 

 Aplikasi Game 

 Dan Lain-lain 

 

Kita juga bisa menambahkan fitur lainnya yang 

dibutuhkan pada sebuah smartphone dengan menginstal aplikasi 

tertentu ke dalamnya. 
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Beberapa jenis smartphone  dapat dibedakan berdasarkan 

bentuknya, Berikut ini adalah jenis-jenis smartphone 

berdasarkan bentuknya : 

1. Handphone 

Smartphone berbentuk handphone adalah yang paling 

banyak digunakan karena bentuknya yang lebih kecil 

dan ringkas dibawa kemana saja. 

Umumnya Smartphone berbentuk handphone sudah 

memiliki layar touch screen. Tombol keypad pada 

smartphone berada pada screen yang dapat dinavigasi 

melalui touch screen tersebut. 

2. iPhone 

Smartphone berbentuk handphone yang dikeluarkan 

oleh Apple. Secara garis besar fiturnya sama dengan 

handphone smartphone pada umumnya. 

3. Tablet 

Tablet merupakan smartphone yang bentuknya lebih 

lebar dan terlihat seperti buku. Layarnya lebih lebar 

dibandingkan dengan handphone dan seringkali 

dilengkapi dengan mini keyboard jika dibutuhkan. 

Biasanya tablet sangat jarang digunakan untuk 

telephone. Hal ini dikarenakan ukurannya yang cukup 

besar dan membutuhkan earphone agar bisa nyaman 

menggunakannya. 

4. iPad 

iPad adalah istilah untuk tablet yang dikeluarkan oleh 

brand Apple. 

5. Smartwatch 

Smartwatch adalah sebuah jam tangan pintar yang 

terhubung dengan internet dan perangkat lain, 

misalnya smartphone. Smartwatch dilengkapi dengan 

fitur GPS, Bluetooth, Email, Telephone, SMS dan 

prediksi cuaca. 
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6. iWatch 

iWatch adalah produk jam tangan pintar yang 

dikeluarkan oleh brand Apple. Produk ini hanya bisa 

terhubung dengan produk iPhone 

Gambar 2. 19 Tampilan smartphone dan OSnya 

 

2.2.19 Sim Card 

SIM Card adalah Subscriber Identity Module Card, atau 

kartu yang digunakan untuk menggunakan layanan seluler GSM. 

Bentuk kartu ini sama dengan RUIM Card atau Removable User 

Identity Module Card yang biasanya digunakan pada layanan 

CDMA. Dari masa ke masa ukuran SIM Card berubah seiring 

dengan perkembangan teknologi yang membutuhkan ruang yang 

lebih ringkas pada smartphone. Hal ini untuk mengalokasikan 

ruang untuk komponen lain yang bisa mengusung fitur-fitur 

canggih pada smartphone.  

Awal SIM Card dijual sebagai kartu perdana, ukurannya 

sebesar kartu nama dengan panjang 85,60 mm dan lebar 53,98 

mm. Tetapi sampai saat ini ketebalan SIM Card masih sama, 

yaitu 0,76 mm atau tidak sampai 1 mm. Saat SIM Card seukuran 

kartu nama, standar referensi yang digunakan adalah ISO/IEC 

7810. 

SIM Card seukuran kartu ATM ini beredar pada tahun 

1990an awal, saya termasuk yang pernah mengalami untuk 

digunakan pada ponsel Motorola 8700. Seiring dengan 

berjalannya waktu, sekitar tahun 1996, ukuran SIM Card pun 
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diperkecil menjadi mini SIM Card dengan panjang hanya 25 mm 

dan lebar 15 mm. Saya sempat menggunakan SIM Card 

berukuran mini SIM Card ini pada ponsel Motorola Timeport 

P7689 dan Ericsson GA628. 

Pada tahun 2003, mini SIM Card pun mulai beralih ke 

micro SIM Card dengan ukuran panjang 15 mm dan lebar 12 

mm. Kendati demikian di Indonesia adopsi SIM Card berukuran 

micro ini agak telat karena tidak banyak vendor ponsel yang 

mendukung ukuran tersebut di awal. Ukuran ini baru mulai 

banyak digunakan setelah dipopulerkan oleh iPhone. SIM Card 

kembali diperkecil ukurannya menjadi nano SIM Card dengan 

ukuran panjang hanya 12,3 mm dan lebar 8,8 mm. Ukuran ini 

yang banyak digunakan sampai sekarang. 

 Semakin mengecilnya ukuran SIM Card ini karena ruang 

yang dibutuhkan oleh smartphone seiring dengan perkembangan 

teknologi. Dahulu fungsi ponsel hanya sebatas untuk menelpon, 

sehingga ukuran SIM Card yang sebesar kartu ATM tidak 

mempengaruhi kinerja ponsel. Seiring dengan semakin 

canggihnya smartphone dan ukurannya yang semakin tipis, maka 

dibutuhkan ruang untuk bisa memuat lebih banyak fitur pada 

ponsel, seperti radio, motherboard dan berbagai komponen 

elektronik lainnya.  

Jadi semakin canggih smartphone yang bisa melakukan 

banyak hal, ruang yang ada lebih dibutuhkan untuk bisa 

mendukung fitur-fitur tersebut. SIM Card berukuran besar tidak 

dibutuhkan lagi. Tentu saja bila malas menukarkan SIM Card ke 

ukuran baru di Gerai yang disediakan operator, bisa juga 

melakukan pemotongan sendiri dengan alat khusus. 

Apalagi salah satu tantangan terbesar smartphone saat ini 

adalah daya tahan baterai. Semakin besar baterai yang bisa muat 

di ponsel maka daya untuk bisa mengaktifkan ponsel tersebut 

pun semakin besar. Sehingga masuk akal untuk mengorbankan 

ukuran SIM Card menjadi lebiih kecil untuk memberi ruang pada 

baterai yang lebih besar, walau tentu saja prosesor yang lebih 

canggih pun kini dirancang untuk semakin kecil tetapi 

mendukung baterai yang hemat energi. 
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Gambar 2. 20 Tampilan Sim Card 

Sim Card sendiri ada 2 jenis yaitu CDMA dan GSM dan yang 

paling sering digunakan saar ini adalah Sim Card GSM karena 

jarigan tergolong sangat luas hingga kota sampai perdesaan. 

Kebanyakan smartphone juga sangat support dengan sim card 

GSM daripada CDMA. 
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