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BAB II  

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Tinjauan Pustaka  

Hal yang mendasari penelitian yang dilakukan dalam penyusunan laporan Tugas Akhir 

ini adalah melihat pada alat yang telah dibuat sebelumnya yaitu berupa membangun sistem 

keamanan pintu menggunakan RFID (radio frequency identification) yang dilakukan oleh Ardi 

Wicaksana dan Herman Setya Utama   (2014). Dengan menggunakan hardware untuk 

meningkatkan keamanan pintu, telah dirancang dan diimplementasikan dengan kesimpulan yaitu 

Radius pembacaan RFID RC522 berkisar dari hingga 3cm, terbukti dari uji coba 

sebelumnya.Hardware Arduino Severino dapat berjalan dengan baik saat menerima dan 

mengeksekusi program dan motor servo bergerak dengan baik dan benar sesuai pada program. 

Selain itu juga telah dirancang dan diimplementasikan sistem pengaman kunci sepeda 

motor menggunakan RFID (Radio Frequency Identification). Radio RFID (frequency 

identification) adalah proses identifikasi seseorang atau objek dengan menggunakan frequency 

tranmisi radio. RFID (Radio Frequency Identification) menggunakan frequency radio untuk 

membaca informasi dari sebuah devais kecil yang disebut Tag atau transponder (transmitter + 

Responder). Tag RFID akan mengenai diri sendiri ketika mendeteksi sinyal dari devais yang 

kompatibel, yaitu pembaca RFID (RFID reader). 
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Setelah melakukan perancangan baik mekanik, hardware, maupun software dengan 

menggunakan BASCOM-AVR serta melakukan ujicoba alat dan sistem secara keseluruhan maka 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : Dengan meggunakan program BASCOM-AVR dapat 

membuat program, sistem kendali lebih mudah karena program ini cukup lengkap dengan 

adanya simulator untuk LED dan LCD sehingga penulis bisa melihat program yang dibuat 

didalam simulasi dan sebelum didownloadkan kedalam mikrokontroler. Penggunaan alat 

dilakukan dengan cara menghubungkan perangkat lunak software dan perangkat keras sardware 

sehingga dapat dilihat kemampuan program dalam mengendalikan mikrokontroler. Pembacaan 

Tag ID belum maksimal, karena pada datasheet RFID reader harus mampu membaca Tag ID 

pada jarak 12 cm, namun pada pengujian alat RFID hanya mampu membaca Tag ID pada jarak 9 

– 9,8 cm. 

Alat yang telah dirancang dan diimplementasikan oleh Bambang Dwi Liestiawan 

(2012) berupa sistem pengaman kendaraan bermotor menggunakan password dan smartcard 

berbasis mikrokontroler AT-Mega 8535 pada tugas akhir ini Smartcard dan Password melalui 

perintah dari mikrokotroler ATmega 8535 akan digunakan untuk menyalakan 

kendaraanbermotor, dimana Smartcard dan Password tersebut menggantikan fungsi starter 

padakendaraan bermotor pada umumnya. Metode penelitian yang digunakan pada tugasakhir ini 

yaitu metode studi kepustakaan dimana metode ini berusaha untukmengumpulkan informasi baik 

dari buku buku literature maupun dari sumber sumberinternet. Kemudian menggunakan metode 

perancangan untuk merancang sistemsesuai permasalahan yang ada, dan terakhir melakukan 

percobaan terhadap sistem. 
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2.2 Landasan Teori 

2.2.1 RFID (Radio Frequency Identification) 

 RFID (Radio Frequency Identification)adalah sebuah teknologi penangkapan data yang 

memanfaatkan Frequency Radio dalam sistem kerjanya yang dapat digunakan secara elektronik 

untuk mengidentifikasi, melacak dan menyimpan informasi yang tersimpan dalam Tag RFID. 

RFID terdiri dari beberapa komponen dasar, Tranponder Tag RFID berguna sebagai ID 

(identitas), readermelakukan pembacaan Tag RFID dan antena yang berfungsi sebagai media 

perambatan sinyal. Antena RFID pada umumnya tergabung dengan Tag RFID. 

 Alasan memilih menggunakan RFID dibandingkan dengan teknologi sejenis : 

1. Kemampuan scanning RFID relatif  lebih cepat. 

2. Ukuran yang kecil sehingga praktis. 

3. Scanning tidak melakukan kontak langsung dengan reader. 

RFID (Radio Frequency Identification) adalah teknologi identifikasi berbasis 

gelombang. (Supriyanto, 2008). Metode identifikasinya menggunakan sarana yang disebut label 

RFID atau transponder (Tag)untuk menyimpan dan mengambil data jarak jauh. Teknologi ini 

mampu mengidentifikasi berbagai objek secara simultan tanpa diperlukan kontak langsung (atau 

dalam jarak pendek).Implementasi RFID secara efektif digunakan pada lingkungan manufaktur 

atau Industri yang memerlukan akurasi dan kecepatan identifikasi objek dalam jumlah yang 

besar serta berbeda di area yang luas. Namun kini RFID 
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tidak hanya terbatas pada fasilitas fungsi manufaktur atau Industri saja lebih jauh lagi 

sudah merambah pada banyak bidang lain, diantaranya layanan perpustakaan. 

Secara utuh sistem RFID terdiri dari 3 komponen, yaitu : 

1. RFID Tag 

Dapat berupa stiker, kertas atau plastik dengan beragam ukuran. Dalam setiap Tag 

terdapat chip yang mampu menyimpan sejumlah informasi tertentu. Sebuah Tag yang dipasang 

tidak menggunakan sumber energi sepertibatere sehingga dapat digunakan dalam waktu yang 

lama. Antena biasanya dipasang secara permanen  (walau saat ini tersedia juga yang portable) 

bentuknya pun beragam sekarang sesuai dengan keinginan kita.Pada saat Tag melewati wilayah 

sebaran antena, alat ini kemudian mendeteksi wilayahScanning. Selanjutnya setelah terdeteksi 

maka chip yang ada di Tagakan “terjaga” untuk mengirimkan informasi kepada antena. 

2. RFID Reader 

Dapat berupa RFID Reader dan antena yang akan mempengaruhi jarak optimal 

identifikasi. Reader mengirim gelombang electromagnet, yang kemudian diterima oleh antena 

pada label RFID. Label RFID mengirim data biasanya berupa nomor serial yang tersimpan 

dalam label, dengan mengirim kembali gelombang radio ke reader. Informasi dikirim ke 

reader dan dibaca dari label RFID oleh reader menggunakan gelombang radio. Dalam sistem 

yang paling umum yaitu sistem pasif, reader memancarkan energi gelombang radio yang 

membangkitkan label RFID dan menyediakan energi agar beroperasi. 
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3. Middleware 

Middleware adalah prasarana yang diperlukan diantara interrogator dan database serta 

software sistem informasi manajemen yang ada. Interrogator adalah prasarana untuk membaca 

dan juga menulis label secara remote. Middleware terdiri dari hardware computer dan software 

pemroses data terkoneksi ke pusat penyimpanan data atau sistem informasi manajemen.Paltform 

middleware menyediakan sistem operasi, penyimpanan data, dan software yang mengkoversi 

masukan dari banyak label menuju pelacakan atau identifikasi data yang terlihat 

jelas.Middleware dapat dijalankan oleh petugas perusahaan atau dikontrakan ke penyedia jasa 

TI.  

Teori tentang sistem pengaman kendaraan bermotor menggunakan RFID (Radio  

Frequency Identification) dan Password. Pada perancangan sistem pengaman kendaraan 

bermotor menggunakan teknologi RFID dan Password.Prototype dari RFID sistem pengaman 

kendaraan bermotor ini dibagi menjadi beberapa bagian-bagian. Walaupun pada kenyataanya 

aplikasi sistem RFID dan Password sangatlah kompleks namun pada perancanganPrototype 

RFID dan Password sistem pengaman kendaraan bermotor secara umum dibagi menjadi empat 

bagian utama, yaitu : 

1. Bagian RFID sistem, yang terdiri dari Tag ID dan RFID reader module. 

2. Bagian Password sistem ini sebagai penambahan aplikasi setelah Tag ID sudah teridentifikasi 

selanjutnya Password teridentifikasi oleh RFID. 

3. Bagian serial com yang merupakan bagian interface komunikasi anara RFID dengan 

Mikrokontroler. 
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4. Bagian control unit dan display yang dibuat dengan menggunakan aplikasi pemrograman 

Bahasa C. 

RFID merupakan suatu teknologi yang memanfaatkan frekuensi radio sebagai identifikasi 

terhadap suatu objek. RFID dapat dipandang sebagai salah satu cara dalam pelabelan suatu 

objek, pelabelan menggunakan sebuah kartu RFID atau kartuID yang ditempatkan pada objek 

yang diidentifikasi. Fungsi Tag sama dengan fungsi barcode label akan tetapi RFID mempunyai 

kelebihan dari pada label barcode. 

Tabel 2.1 Tabel perbedaan RFID dan barcode 

 

(Sumber :https://pccontrol.wordpress.com/pengetahuan-dasar-rfid-dan-pemrograman-dgn-arduino) 

 

Gambar 2.1 Bentuk Fisik RFID-RC522 

(Sumber :www.google.com/FRFID-RC522_RF_IC_Card_Sensor_Module_) 
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Spesifikasi Teknis RFID : 

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 

11. Dimensi: 40 x 50 mm 

Lingkungan kerja RFID: 

1. Bekerja suhu : -20-80 °C 

2. Suhu penyimpanan : -40-85 
O
C 

3. Kelembaban : Kelembaban yang relevan 5 % -95% 
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Gambar 2.2RFID Tag  

(Sumber :https://pccontrol.files.wordpress.com/2014/12/mifaretag.jpg) 
 

RFID Tag mempunyai dua bagian penting yaitu : 

1. IC atau kepanjangan dari Integrate Circuit yang berfungsi menyimpan dan memproses 

informasi, modulasi sinyal RF, mengambil tegangan DC yang dikirim dari RFID READER 

melalui induksi dan beberapa fungsi khusus lainya. 

2. ANTENNA yang berfungsi menerima dan mengirim sinyal RF. 

 

Gambar 2.3 Pin outputkomunikasi serial data antara Master dan Slave padaSPI 

Sumber :http://indo-ware.com/produk-2865-rfid-reader-writer-module-mifare-rc522-1356-mhz-.html 

 

 

 

Sistem Pengaman kendaraan..., Muhammad Puji Irwanto, Fakultas Teknik UMP, 2015

https://pccontrol.files.wordpress.com/2014/12/mifaretag.jpg


14 
 

 
 

Tabel 2.2 Serial Kominikasi Pin SPI RFID ke Pin Arduino  

RFIDRC522 Arduino 

SDA 10 

SDK 13 

MOSI 11 

MISO 12 

GND GND 

RST 5 

3.3V 3.3V 

 

2.3 Mikrokontroler AT-Mega328 

Mikrokontroler adalah suatu alat elektronika digital yang mempunyai masukan serta 

keluaran serta dapat di read dan write dengan cara khusus. Mikrokontroler dapat diberikan suatu 

program yang bekerja sesuai dengan keinginan pengguna. Sehingga mikrokontroler dapat 

dihubungkan dengan alat-alat lain. Bisa dikatakan mikrokontroler sebagai otak dari sistem secara 

keseluruhan. 

AT-Mega328 Komponen utama di dalam papan Arduino adalah sebuah Mikrokontroler 8 

bit dengan merk AT-Mega yang dibuat oleh perusahaan Atmel Corporation. Berbagai papan 

Arduino menggunakan tipe AT-Mega yang berbeda-beda tergantung dari spesifikasinya, sebagai 

contoh  Arduino Uno menggunakan AT-Mega328 sedangkan Arduino 2560 yang lebih canggih 

menggunakan AT-Mega2560. Untuk memberikan gambaran mengenai apa saja yang terdapat di 

dalam sebuah Mikrokontroler. 
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Gambar 2.4 Bentuk fisik AT-mega328P-PU IC (Circuit Integrati) 

(sumber :www.atmel.com) 

 

Mikrokontroler ini memiliki beberapa fitur antara lain :  

1. 130 macam instruksi yang hampir semuanya dieksekusi dalam satu siklus clock.  

2. 32 x 8-bit register. 

3. Kecepatan mencapai 16 MIPS dengan clock 16 MHz.  

4. 32 KB Flash memory dan pada arduino memiliki bootloader yang menggunakan 2 KB dari 

flash memori sebagai bootloader.  

5. Memiliki EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read Only Memory) sebesar 1KB 

sebagai tempat penyimpanan data semi permanent karena EEPROMtetap dapat menyimpan 

data meskipun catu daya dimatikan.  

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

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

output.  

8. Master / Slave SPI Serial interface.  
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Gambar 2.5 Arsitektur Atmega328                                                                                     

(sumber :www.atmel.com) 

 

Gambar 2.6Konfigurasi pin Atmega328 

(sumber : www.atmel.com) 
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AT-Mega328 memiliki 3 buah PORT utama yaitu PORTB, PORTC dan PORTD dengan 

total pin input/outputsebanyak 23 pin. PORT tersebut dapat difungsikan sebagai 

input/outputdigital atau difungsikan sebagai peripheral lainya. 

1. Port B 

Port B merupakan jalur data 8 bit yang dapat difungsikan sebagai input/output, selain itu 

PORTB juga dapat memiliki fungsi alternative seperti dibawah ini. 

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

b. OC1A (PB1), OC1B (PB2) dan OC2 (PB3) dapat difungsikan sebagai keluaran PWM (Pulse 

Width Modulation). 

c. MOSI (PB3), MISO (PB4), SCK (PB5), SS (PB2) merupakan jalur komunikasi SPI. 

d. Selain itu pin ini juga berfungsi sebagai jalur pemograman serial (ISP). 

e. TOSC1 (PB6) dan TOSC2 (PB7) dapat difungsikan sebagai sumber clock external 

untuktimer. 

f. XTAL1 (PB6) dan XTAL2 (PB7) merupakan sumber clock utama mikrokontroler.  

2. Port C 

Port C merupakan jalur data 7 bit yang dapat difungsikan sebagai input/output 

digital.Fungsialternative PORTC antara lain sebagai berikut. 
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a. ADC6 channel (PC0,PC1,PC2,PC3,PC4,PC5) dengan resolusi sebesar 10 bit. ADC dapat kita 

gunakan untuk mengubah input yang berupa tegangan analog menjadi data digital. 

b. I2C (SDA dan SDL) merupakan 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 merupakan jalur data 8 bit yang masing-masing pinnya juga dapat difungsikan 

sebagai input/output. Sama seperti Port B dan Port C, Port D juga memiliki fungsi alternative 

dibawah ini. 

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. Interrupt (INT0 dan INT1) merupakan pin dengan fungsi khusus sebagai interupsihardware. 

Interupsi biasanya 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 dapat difungsikan sebagai sumber clock external untuk USART, namun kita juga dapat 

memanfaatkan clock dari CPU, sehingga tidak perlu membutuhkanexternal clock. 
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d. T0 dan T1 berfungsi sebagai masukan counter external untuk timer 1 dan timer 0. 

e. AIN0 dan AIN1 keduanya merupakan masukan input untuk analog comparator. 

2.4 Catu Daya  

Catu Dayamerupakan pemberi sumber daya bagi perangkat elektronika. Perangkat 

elektronika mestinya dicatu oleh Catu Dayaarus searah DC (direct current) yang stabil agar 

dapat dengan baik. Baterai atau accu adalah sumber catu daya DC yang paling baik. Namun 

untuk aplikasi yang membutuhkan catu daya lebih besar, sumber dari baterai tidak cukup. 

Sumber catu daya yang besar adalah sumber bolak-balik AC (alternating current) dari 

pembangkit tenaga listrik. Untuk itu diperlukan suatu perangkat catu daya yang dapat mengubah 

arus AC menjadi DC. Pada tulisan kali ini disajikan prinsip rangkaian catu dayalinier mulai dari 

rangkaian penyearah yang paling sederhana sampai pada catu daya dengan regulator zener, op 

amp dan regulator 78xx. 

2.4.1 Penyearah 

Prinsip penyearahyang paling sederhana ditunjukkan pada gambar dibawah berikut ini. 

Transformator diperlukan untuk menurunkan tegangan AC dari jala-jala listrik pada kumparan 

primernya menjadi tegangan AC yang lebih kecil pada kumparan sekundernya. 
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Gambar 2.7 Penyearah setengah gelombang 

Pada rangkaian penyearah setengah gelombanag di atas, dioda berperan untuk hanya 

meneruskan tegangan positif ke beban RL. Ini yang disebut dengan penyearah setengah 

gelombang (half wave). Untuk mendapatkan penyearah gelombang penuh (full wave) diperlukan 

transformator dengan center tap (CT). 

 

Gambar 2.8 Penyearah gelombang penuh 2 dioda 

Tegangan positif phasa yang pertama diteruskan oleh D1 sedangkan phasa yang 

berikutnya dilewatkan melalui D2 ke beban R1 dengan CT transformator sebagai common 

ground.. Dengan demikian beban R1 mendapat suplai tegangan gelombang penuh seperti gambar 

di atas. Untuk beberapa aplikasi seperti misalnya untuk men-catu motor dc yang kecil atau lampu 

pijar dc, bentuk. 
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tegangan seperti ini sudah cukup memadai. Walaupun terlihat tegangan ripple dari 

kedua rangkaian di atas masih sangat besar. 

Realisasi rangkaiannya dapat menggunakan diode bridge dalam konfigurasi jembatan 

dengan trafomerupakan sumber tegangan DC. Sumber tegangan DC ini dibutuhkan oleh berbagai 

macam rangkaian elektronika untuk dapatdioperasikan. Karena sebagian besar rangkaian 

elektronika membutuhkan tegangan DC untuk dapat bekerja dengan baik. Karena tegangan jala-

jala dari PLN adalah tegangan AC, maka yang harus dilakukan terlebih dahulu dalam setiap 

peralatan elektronika adalah mengubah tegangan AC ke tegangan DC. Oleh sebab itu diperlukan 

rangkaian penyearah yang dapat melakukan pengubahan tegangan AC ke tegangan DC. 

Rangkaian inti dari catu daya ini adalah suatu rangkaian penyearah yaitu rangkaian yang 

mengubah sinyal bolak-balik (AC) menjadi sinyal searah (DC). 

 

Gambar 2.9 Rangkaian penyearah gelombang penuh 4 dioda 

(sumber :https://telinks. Wordpress.com/tag/skematik-catu-daya) 
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2.5 Pemrograman Bahasa C Arduino 

Bahasa C merupakan salah satu bahasa yang cukup populer dan handal untuk 

pemograman mikrokontoler. Dalam melakukan pemograman mikrokontroler diperlukan suatu 

software pemograman, salah satunya yang mendukung bahasa C adalah Integrated Development 

Enviorment (IDE) Arduino. IDE Arduino hanya dapat digunakan pada mikrokontroler keluarga 

AVR ATMega. IDE Arduino sendiri adalah sebuah software yang sangat berperan untuk menulis 

program, meng-compile menjadi kode biner dan meng-upload ke dalam memori mikrokontroler. 

Berikut ini adalah sedikit penjelasan singkattentang pemrograman IDE Arduino Untuk 

penjelasan yang lebih mendalam, web Arduino.cc adalah sumber yang lengkap. 

2.5.1 Struktur  

Setiap program Arduino (biasa disebut sketch) mempunyai dua buah  

fungsi yang harus ada. 

1. void setup( ) { } o Semua kode didalam kurung kurawal akan dijalankan hanya satu 

kali ketika program Arduino dijalankan untuk pertama kalinya.  

2. void loop( ) { } o Fungsi ini akan dijalankan setelah setup (fungsi void setup) selesai. 

Setelah dijalankan satu kali fungsi ini akan dijalankan lagi, dan lagi secara terus 

menerus sampai catu daya (power) dilepaskan.  

2.5.2 Syntax 

Berikut ini adalah elemen bahasa C yang dibutuhkan untuk format penulisan.  
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1. //(komentar satu baris) o Kadang diperlukan untuk memberi catatan pada diri sendiri 

apa arti dari kode-kode yang dituliskan. Cukup menuliskan dua buah garis miring dan 

apapun yang kita ketikkan dibelakangnya akan diabaikan oleh program.  

2. /* */(komentar banyak baris) o Jika anda punya banyak catatan, maka hal itu dapat 

dituliskan pada beberapa baris sebagai komentar. Semua hal yang terletak di antara 

dua simbol tersebut akan diabaikan oleh program.  

3. { }(kurung kurawal) Digunakan untuk mendefinisikan kapan blok program mulai dan 

berakhir (digunakan juga pada fungsi dan pengulangan).  

4. ;(titik koma) o Setiap baris kode harus diakhiri dengan tanda titik koma (jika ada titik koma 

yang hilang maka program tidak akan bisa dijalankan).  

 

2.5.3 Variabel  

Sebuah program secara garis besar dapat didefinisikan sebagai instruksi untuk 

memindahkan angka dengan cara yang cerdas. Variabel inilah yang digunakan untuk 

memindahkannya.  

1. int (integer) o Digunakan untuk menyimpan angka dalam 2 byte (16 bit). Tidak mempunyai 

angka desimal dan menyimpan nilai dari -32,768 dan 32,767.  

2. long (long) o Digunakan ketika integer tidak mencukupi lagi. Memakai 4 byte (32 bit) dari 

memori (RAM) dan mempunyai rentang dari -2,147,483,648 dan 2,147,483,647.  
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3. boolean (boolean) Variabel sederhana yang digunakan untuk menyimpan nilai TRUE (benar) 

atau FALSE (salah). Sangat berguna karena hanya menggunakan 1 bit dari RAM.  

4. float (float) o Digunakan untuk angka desimal (floating point). Memakai 4 byte (32 

bit) dari RAM dan mempunyai rentang dari -3.4028235E+38 dan 3.4028235E+38.  

5. char (character) o Menyimpan 1 karakter menggunakan kode ASCII (misalnya ‘A’ = 

65). Hanya memakai 1 byte (8 bit) dari RAM.  

2.5.4 Operator Matematika  

Operator yang digunakan untuk memanipulasi angka (bekerja seperti 

matematika yang sederhana).  

1. = Membuat sesuatu menjadi sama dengan nilai yang lain (misalnya: x = 10 * 2, x 

sekarang sama dengan 20).  

2. % Menghasilkan sisa dari hasil pembagian suatu angka dengan angka yang lain 

(misalnya: 12 % 10, ini akan menghasilkan angka 2).  

3. + o Penjumlahan  

4. - Pengurangan  

5. * Perkalian  

6. / Pembagian  

2.5.5 Operator Pembanding  

Digunakan untuk membandingkan nilai logika.  
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1. == Sama dengan (misalnya: 12 == 10 adalah FALSE (salah) atau 12 == 12 adalah TRUE 

(benar). 

2. != Tidak sama dengan (misalnya: 12 != 10 adalah TRUE (benar) atau 12 != 12 adalah FALSE 

(salah). 

3. <Lebih kecil dari (misalnya: 12 < 10 adalah FALSE (salah) atau 12 < 12 adalah FALSE 

(salah) atau 12 < 14 adalah TRUE (benar). 

4. Lebih besar dari (misalnya: 12 > 10 adalah TRUE (benar) atau 12 > 12 adalah FALSE (salah) 

atau 12 > 14 adalah FALSE (salah). 

2.5.6 Struktur Pengaturan  

Program sangat tergantung pada pengaturan apa yang akan dijalankan berikutnya, berikut 

ini adalah elemen dasar pengaturan (banyak lagi yang lain dan bisa dicari di internet).  

1. if..else, dengan format seperti berikut ini:  

if (kondisi) { }  

else if (kondisi) { }  

else { }  

Dengan struktur seperti diatas program akan menjalankan kode yang ada di dalam kurung 

kurawal jika kondisinya TRUE, dan jika tidak (FALSE) maka akan diperiksa apakah kondisi 

pada else if dan jika kondisinya FALSE maka kode pada else yang akan dijalankan.  

2. for, dengan format seperti berikut ini:  

for (int i = 0; i < #pengulangan; i++) { } 
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Digunakan bilaingin melakukan pengulangan kode di dalam kurung kurawal beberapa kali, 

ganti #pengulangan dengan jumlah pengulangan yang diinginkan. Melakukan penghitungan ke 

atas dengan i++ atau ke bawah dengan i–.  

2.5.7 Digital I/O 

1. pinMode(pin, mode)  

Digunakan untuk menetapkan mode dari suatu pin, pin adalah nomor pin yang akan 

digunakan dari 0-19 (pin analog 0-5 adalah 14-19). Mode yang bisa digunakan adalah INPUT 

atau OUTPUT.  

2. digitalWrite(pin, value)  

Ketika sebuah pin ditetapkan sebagai OUTPUT, pin tersebut dapat dijadikan HIGH 

(ditarik menjadi 5 volts) atau LOW (diturunkan menjadi ground).  

3. digitalRead(pin)  

Ketika sebuah pin ditetapkan sebagai inputdapat menggunakan kode ini untuk 

mendapatkan nilai pin tersebut apakah HIGH (ditarik menjadi 5 volts) atau LOW (diturunkan 

menjadi ground). 

2.5.8 Analog I/O 

Arduino adalah mesin digital tetapi mempunyai kemampuan untuk beroperasi di dalam 

alam analog (menggunakan trik). Berikut ini cara untuk menghadapi hal yang bukan digital.  

1. analogWrite(pin, value)  

Beberapa pin pada Arduino mendukung PWM (pulse width modulation) yaitu pin 3, 5, 

6, 9, 10, 11. Ini dapat merubah pin hidup (on)atau mati (off) dengan sangat cepat sehingga 

membuatnya dapat berfungsi layaknya keluaran analog. 
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 Value (nilai) pada format kode tersebut adalah angka antara 0 ( 0% duty cycle ~ 

0V) dan 255 (100% duty cycle ~ 5V).  

2. analogRead(pin)  

Ketika pin analog ditetapkan sebagai input anda dapat membaca keluaran 

teganganya.Keluarannya berupa angka antara 0 (0 volts) dan 1024 (5 volts). 

(Sumber : Modul Prakrikum Mikroprosesor, Arif Johar Taufiq, ST, MT., 2012) 
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