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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1.     Penelitian Terdahulu 

Pada tahun 2014, A.S.A Kader dari jurusan Marine Technology Centre 

(MTC) di Universiti Teknologi Malaysia (UTM), merancang sebuah alat 

pengambil sampah yang efektif untuk mengambil sampah dari sungai, selokan 

dan juga danau dan alat tersebut dikenal sebagai Inland Waterways. Alat tersebut 

di design untuk bisa bermanufer di atas air dan menarik samoah seperti plastik, 

limbah minyak, kayu, steroform dan lainnya. Dengan bantuan software sketchup 

beliau merancang bentuk dari Inland Waterland, pengoperasian alat dilakukukan 

oleh seorang manusia yang duduk pada kursi pengemudi. Bentuk dari alat adalah 

sebesar kapal transportasi akan tetapi bedanya trasnportasi yang dibawa adalah 

sampah.[1] 

Pada tahun 2016, Prof.N.G.Jogi dari jurusan Mechanical Engineering di 

Jawaharlal Darda Institute of Engineering and Technology (J.D.I.E.T.Yavatmal) 

membuat sebuah alat pembersih danau dan sungai dengan dua orang manusia 

sebagai penggerak dari alat tersebut, alat dibuat dengan menggunakan dua pedal, 

dua propeller dan alat tersebut banyak menggunakan mekanik sebagai penggerak 

alat. Pembuatan alat tersebut bertujuan untuk mengurangi dampak sampah yang 

berada pada sungai Ganga. [2] 

Pada tahun 2017, Omkar Sanjay Kale beserta rekanan yang berjurusan 

Mechanical Engineering dari india membuat sebuah alat untuk mengambil 

sampah dari sungai dan danau yang sudah tercemar sampah, alat ini tidak hanya 
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mengambil sampah, alat ini bisa mengambil oli yang menjadi limbah dan dampak 

yang buruk bagi lingkungan, alat pengambil oli dan sampah ini dibuat dengan 

sistem pengorasian menggunakan remot dengan mini komputer Arduino, motor 

Dc , belting berbahan khusus untuk mengambil oli dan bahan bakar yang 

digunakan didapat dari solar panel.[3] 

 Pada tahun 2017, sekumpulan kelompok yang berlokasi di Australia 

membuat sebuah alat dimana dapat menangkap sampah, alat itu disebut sea bin, 

alat ini dioperasikan menggunakan pompa dimana air yang dihisap akan 

dikeluarkan lagi dan sebelum dikeluarkan air tersebut disaring terlebih dahulu 

agar minyak yang terkandung menjadi hilang. Penggunaan alat ini statis dimana 

alat ini akan diletakkan di daerah pelabuhan atau tempat bersendernya kapal 

dimana banyak sampah – sampah yang dibuang oleh manusia dan disitulah peran 

alat ini dibutuhkan.[4]  
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2.2.     Arduino Uno 

Arduino merupakan modul atau kit mikrokontroler yang bersifat sumber 

terbuka baik perangkat keras maupun perangkat lunaknya[5]. Pengertian dasar, 

Arduino merupakan komputer kecil yang dapat di program untuk memproses 

masukan dan luaran antara modul itu sendiri dengan komponen eksternal yang 

dihubungkan padanya[5]. Arduino memiliki kompilator program tersendiri 

menggunakan bahasa C#, C++ yang dilengkapi dengan program pustaka yang 

memudahkan para pengguna untuk merancang suatu program[5]. Perangkat 

kerasnya terdiri dari pengendali yang memiliki desain sederhana dengan Atmel 

AVR sebagai pengolah utama dan pintu masukan serta luaran yang langsung 

terpasang pada papan utamanya[5]. 

     Beberapa macam jenis Arduino dijual dipasaran, salah satunya Arduino 

Uno dengan tipe terbaru yaitu Arduino Uno R3. Modul ini memiliki 14 pin 

masukan/luaran (yang mana 6 dapat digunakan sebagai PWM output), 6 analog 

input, keramik resonator 16MHz, koneksi USB, power jack, header ICSP, dan 

tombol reset, memuat semua yang dibutuhkan untuk mendukung 

mikrokontroler[5]. Arduino R3 dapat dihubungkan langsung ke komputer dengan 

kabel USB atau dengan mencatu dengan catu daya[5]. 
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Gambar 2.1 Arduino Uno (Sumber : Feri Djuandi, 2011) 

Table 2.1 Data Sheet Arduino Uno 

(Sumber : Simetris, 2016) 

 
 

2.3.     Raspberry Pi 3 Tipe B 

Raspberry Pi adalah sebuah mini computer dengan sebuah board pcb 

seukuran kartu nama yang dapat digunakan untuk menjalankan program kantor, 

permainan komputer, memutar lagu ataupun memainkan video itu karena 
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Raspberry Pi ini dapat dikoneksikan pada layar komputer, mouse dan keyboard. 

Pada saat ini terdapat beberapa model Raspberry Pi yang sadah dijual dan 

dipasarkan di seluruh dunia dan beberapa model tersebut ialah Pi Model A+, Pi 

B+, Pi Zero, Pi Zero W, Pi 2 Model B dan Pi 3 Model B untuk perbedaan 

diantaranya dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 2.1 Perbedaan Produk Raspberry di pasaran 

 

Dapat dilihat pada tabel spesifikasi diatas, terdapat perbedaan diantara 

beberapa model yang telah dipasarkan hingga saat ini, dan untuk highlight 

berwarna hijau adalah model Raspberry Pi yang digunakan pada proyek ini. 

Raspiberry Pi 3 model B diluncurkan pada bulan februari 2016. Menggunakan 

CPU Mid-core 64MHz quad core ARM Cortex-A53, mempunyai RAM 1GB, 

koneksi LAN nirkabel 802.11n dan Bluetooth 4.1. dan untuk spesifikasi 

Raspberry Pi 3 yang digunakan adalah sebagai berikut : 

 Prosesor : Broadcom BCM2837 Quad Core 1.2 GHz 64-Bit   

 Arsitektur : ARM   

Product SoC Speed RAM 
USB 

Ports 
Ethernet Wireless  /Bluetooth 

Raspberry 

Pi Model A+ 
BCM2835 700Mhz 512MB 1 No No 

Raspberry 

Pi Model B+ 
BCM2835 700Mhz 512MB 4 Yes No 

Raspberry 

Pi 2 Model B 

BCM2836 

or 

BCM2837 

900Mhz 1GB 4 Yes No 

Raspberry 

Pi 3 Model B 
BCM2837 1200Mhz 1GB 4 Yes Yes 

Raspberry 

Pi Zero 
BCM2835 1000Mhz 512MB 1 No No 

Raspberry 

Pi Zero W 
BCM2835 1000Mhz 512MB 1 No Yes 
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 Sub-Arsitektur : ARMv8   

 RAM : 1 GB   

 Jaringan Wireless : Wifi dan Bluetooth Low Energy   

 Ethernet : 10/100 Ethernet   

 GPIO : 40 pin   

 USB : 4x USB 2.0 port   

 4 Pole stereo output and composite video port   

 HDMI port (full size)   

 Port CSI kamera untuk terhubung ke Raspberry Pi camera   

 Port DSI display untuk terhubung ke layar sentuh Raspberry Pi   

 Slot Micro SD untuk memuat sistem operasi dan menyimpan data   

 

Gambar 2.2 Raspberry Pi 3 Model B  (Sumber : Data primer) 

 

Dapat dilihat pada gambar 2.2 diatas adalah bentuk dari Raspberry Pi 3 

Model B,  untuk pemilihan Raspberry Pi ini adalah karna mini komputer ini 

mempunyai kapasitas RAM 1 GB dan mempunyai jaringan Wireless dan 

Bluetooth dengan low energy.  
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2.4.     Modul Driver Dual H-Bridge L298N  

L298N adalah sebuah modul driver yang diperuntukkan mengontrol arah 

putaran dan kecepatan pada motor DC dengan menggunakan arduino. Terdapat IC 

L298 yang mempunyai tipe H-Bridge yang bisa mengendalikan solenoid, motor 

stepper, motor dc, maupun relay. Dengan transistor – transistor gerbang logika 

nad yang berada pada IC L298, fungsinya adalah untuk memudahkan pengguna 

motor dc maupun motor stepper dalam menentukan laju putaran motor maupun 

arah putaran motor. 

Untuk pemasaran modul driver L298N ini sudah tertata dengan rapi sehingga 

dalam penggunaan dapat dengan mudah di hubungkan dengan pin I/Onya. 

Kelebihan lain dari module driver ini adalah dalam pengaturan pengontrolan yang 

lebih presisi sehingga dapat dikontrol dengan mudah. Untuk spesifikasi dari 

modul driver L298H ini adalah sebagai berikut: 

 Drive Chip : L298N dual H-bridge driver chip 

 Terminal bagian pengontrol dengan sumber pasokan VMS : +5V~+35V 

 Bagian Driver dengan Arus maksimal Io : 2A/Bridge 

 Bagian Logika dengan terminal Power Suplay berkisar Vss : 4,5-5,5 V 

 Bagian Logika dengan arus boperasional berkisar : 0~26mA 

 Kontrol Tegangan sinyal input berkisar : 4,5-5,5 V low 0V high 

 Konsumsi power Maksimum : 20W 

 Temperatur penyimpanan : -25 ~ +130 

 Ukuran Papan Drive: 55mm*60mm*30mm 

 Berat papan drive : 33g 
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 Fitur lain: kontrol arah indikator, indikator daya, deteksi arus, dst. 

 

Gambar 2.3 Modul Driver H-Bridge L298N (Sumber : Data Primer) 

 

Dapat dilihat pada gambar 2.3 diatas, terdapat port untuk mengontrol 2 motor 

sekaligus yaitu motor A dan motor B, untuk penghubungan antar motor dengan 

driver ini cukup mudah yaitu dengan cara menghubungkan kutub positif atau 

negatif motor dengan port yang berada pada driver motor. Untuk voltase yang 

digunakan adalah 12v sesuai dengan motor yang digunakan, koneksikan port 12v 

dan grounding pada batrai lipo yang digunakan. Dan selanjutnya untuk port 10-3-

5-6-7-11 itu adalah port untuk mengontrol pwm dan arah putaran dari motor yang 

dikontrol melalui mikrokontroller yaitu Arduino.  

  

2.5.     Hobbyking X-Car 80A Brushless ESC (Sensored/Sensorless) 

Hobbyking seri X-Car Esc adalah sebuah electronic speed control yang 

dirancang untuk bisa mengatur performa dari motor brushless. Dimana dengan 

menggunakan Esc ini dapat meningkatkan respon dari throttle, linieritas throttle 
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yang tepat, dan juga akselerasi yang sangat baik dan rem yang kuat. Esc ini dapat 

diprogram dengan menggunakan kartu program yang biasanya dijual terpisah, 

dengan menggunakan kartu program kita dapat mengatur akselerasi dan performa 

dari motor brushless, bisa secara otomatis mendeteksi jumlah sel pada batre yang 

digunakan. Pada Esc ini terdapat perlindungan cut off tegangan rendah, over heat 

dan perlindungan kehilangan sinyal throttle. Terlebih lagi esc ini dapat 

mengontrol esc secara sensor dan tidak menggunakan sensor.  

 

 Berikut ini adalah spesifikasi dari Esc X-Car 80A Sensored/Sensorless : 

 Arus Berlanjut : 80A 

 Tenaga Arus : 450A 

 Mobil yang Cocok : 1/10 on dan off road 

 Baterai : 2-3 sel Lipo (5-10 sel NI-xx) 

 Output BEC : mode switch 5.7V / 3A built-in 

 Tipe motor : Sensor brushless tanpa sensor dan sensor 

 Mode Running : Hanya maju atau maju dengan mundur (mode yang dapat 

diprogram pengguna) 

 Dimensi : 44 x 34 x 31,5 mm 

 Berat : 85g 
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Gambar 2.4 Esc X-Car 80A Sensored/Sensorless (Sumber : Data Primer) 

 

Dapat dilihat dari gambar 2.4 diatas, Esc X-Car 80A dilengkapi dengan fan 

yang berguna untuk meminimalkan tingkat kepanasan dari Esc, terdapat juga 

terdapat switch yang berfungsi untuk menghidupkan fan dan push button untuk 

men-reset Esc. 

 

2.6.     Brushless Motor Turnigy D2836/8 1100KV 

Brushless motor adalah motor yang mempunyai permanen magnet pada 

bagian rotornya dan mempunyai electromagnet pada bagian statornya. 

Penggunaan brushless mempunyai banyak keuntungan dibandingkan brushed atau 

tipe motor biasa, keuntungannya adalah motor tidak cepat rusak, tidak terdapat 

electrical noise pada motor, dengan posisi electromagnet berada pada stator maka 

untuk proses pendinginan motor lebih mudah. Selain keuntungan diatas motor 

brushless ini tahan terhadap air dan juga mempunyai gaya dorong atau thrust yang 

kuat sehingga bisa menggerakkan Rov didalam air maupun melayangkan drone 

keudara dengan mudah.  
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Brushless motor yang digunakan adalah model turnigy D2836/8 1100kv, 

berikut ini adalah spesifikasi dari brushless yang digunakan : 

 Baterai: 2 ~ 4 Cell /7.4 ~14.8V 

 PPS: 1100kv 

 Maksimum saat ini: 18A 

 Tidak ada arus beban: 1A 

 Kekuatan maksimum: 302W 

 Hambatan internal: 0,107 ohm 

 Berat: 70g (termasuk konektor) 

 Diameter poros: 4mm 

 Dimensi: 28x36m 

 Ukuran prop: 7.4V / 11x7 14.85V / 7x3 

 Dorong maks: 1130g 

 

Gambar 2.5 Brushless Motor Turnigy D2836/8 1100KV  

(Sumber : Data Primer) 

 

Dapat dilihat pada gambar 2.5 diatas bentuk dari motor brushless Tunigy 

D2836/8 1100kv. Penggunaan motor diatas dikarenakan kebutuhan batrai lipo 
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yang digunakan adalah 3 sel sedangkan spesifikasi dari motor ini bisa digunakan 

dengan batrai 2 hingga 4 sel. Dan pemilihan motor ini tidak lain karna daya 

dorong atau thrust yang dihasilkan adalah 1130g atau 1kg lebih. 

2.7.     High Torque Motor DC 12V 

Motor DC adalah motor yang memerlukan suplai aliran arus searah pada 

gulungan tembaga yang diubah menjadi energi gerak mekanik. Kumparan tersebut 

disebut stator yang diam atau tidak berputar sedangkan yang berputar ialah rotor 

kebalikan dari motor brushless sebelumnya. Keunggulan dari motor DC ini adalah 

pengendalian kecepatan motor tidak mempengaruhi kualitas inputan daya. 

Motor ini dapat dikendalikan dengan tegangan dinamo dimana dengan 

meningkatkan tegangan dinamo dapat juga meningkatkan kecepatan. Dan hal lain 

yang dapat dikendalikan motor ini adalah arus medannya dengan menurunkan 

arus dari medan akan meningkatkan kecepatan motor. 

Motor yang digunakan ialah high torque motor DC tipe 37gb31yz 12v 

dengan RPM 110. Pemilihan motor ini disesuaikan dengan kebutuhan yaitu untuk 

menggerakkan konveyor agar dapat berputar dengan beban yang berat. Spesifikasi 

dari motor DC ini adalah sebagai berikut : 

 Shaft diameter motor : 6mm D-shaped shaft 

 Perbandingan Gear : 1:56 

 Speed : 110RPM 

 Power Consumption Standard : <=1A 

 Torque : 11.2kgcm 

 Power Consumption Max Load : <=6.5A 
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Gambar 2.6 High Torque Motor DC tipe 37GB31YZ 12V 

(Sumber : Data Primer) 

 

Dengan menggunakan motor DC pada gambar 2.6 diatas, dapat mengangkat 

beban hingga 11,2kg dengan putaran yang tidak terlalu cepat yaitu sekitar 110 

RPM.  

2.8.     Bracket Motor DC 37GB 

Bracket adalah sebuah plat ataupun lempengan yang berfungsi untuk 

menahan ataupun menjaga agar benda yang dipasang dapat diam dan lengket 

pada suatu tempat. Dan bracket motor yang digunakan adalah tipe 37gb sesuai 
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dengan motor yang digunakan adalah tipe 37gb31yz. Bentuk dari bracket adalah 

sebagai berikut : 

Gambar 2.7 Bracket Motor DC Tipe 37GB (Sumber : Data Primer) 

 

Dapat dilihat pada gambar 2.7 diatas, bracket yang digunakan adalah tipe 

37GB, shaft bracket adalah tipe D dengan diameter 6mm. untuk panjang shape D 

adalah 4.5cm, sedangkan untuk shape kotak Panjang 4.3cm dan lebar dari 

bracket ini adalah 4cm. dan bracket tersebut terdapat 6 lubang untuk shape D dan 

terdapat 4 lubang pada shape kotak. 

2.9.     Camera Module V2 Raspberry 

Modul kamera Raspberry v2 adalah sebuah modul yang dirancang untuk 

sebuah mikrokontroller yaitu raspberry, dimana kamera tersebut menggunakan 

modul kamera sony IMX219 yang mempunyai lensa 8 megapixle sensor. Kamera 

ini juga bisa mengambil video dan gambar dengan resolusi tinggi. Kamera ini 

dapat dengan mudah digunakan oleh pemula begitu juga dengan yang sudah ahli 

dalam hal mengembangkan ilmu. Banyak contoh kamera ini bisa digunakan 

untuk slow motion, time-lapse dan juga video kreasi. Untuk menggunakan 

kamera ini pengguna dapat menggunakan library pada Bahasa phyton. 

Kamera ini juga diaplikasikan untuk memonitor tanaman ataupun 

pemantauan keamanan pada rumah. Berikut ini adalah spesifikasi dari modul 

kamera raspberry v2:   

 Sensor resolusi native 8 megapiksel yang mampu menghasilkan gambar  

statis 3280 x 2464 piksel. 

 Mendukung video 1080p30, 720p60, dan 640x480p90 . 

Hutomo Manggala Putra Harahap, Perancangan Alat Pengambil Sampah Pada Permukaan Air (Water Trash Bin) 
UIB Repository©2018



19 

 

Universitas Internasional Batam 

 

 Kamera didukung dalam versi terbaru Raspbian, sistem operasi pilihan 

Raspberry Pi. 

 

 

Gambar 2.8 Modul Kamera Raspberry V2 (Sumber : Data Primer) 

Kamera pada gambar 2.8 diatas adalah sebuah kamera yang terbaru dari versi 

terdahulunya, kelebihan lain dari kamera ini kualitas gambar yang jernih, 

kerapatan warna pada hasil gambar, dan yang paling utama pengambilan gambar 

pada cahaya redup. 

2.10.      Lipo Pal (Lipo Chacker and Self Voltage Balancer) 

Lipo pal adalah sebuah pengecek batre dan juga penyeimbang tegangan yang 

berada pada setiap sel pada batre lipo. Dengan alat mungil ini, kita dapat dengan 

mudah melihat kapasitas dari batre 1 hingga 6 sel dengan persentase dan berapa 

tegangan pada setiap sel. Dengan penyeimbangan tegangan pada setiap sel akan 

berdampak bagus untuk performa dan ketahanan batre.   

Berikut ini adalah spesifikasi dari Lipo Pal : 

 Banyak Sel pada Batre: 2-6S LiPo 
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 Toleransi Tampilan Tegangan : +/- 1,5% 

 Resolusi Tampilan Tegangan : 0.01v 

 Rentang Tampilan Tegangan : 0-5v 

 Menyeimbangkan Saat Ini : 50mA 

 Suhu Operasional : 10 ~ + 45 ° C 

 Suhu Penyimpanan : -20 ~ + 60 ° C 

 Ukuran Kotak : 70x38x11mm 

 Berat : 23g 

Gambar 2.9 Lipo Pal Batre Chacker with Blancer 

 (Sumber : Data Primer) 

 

Pada gambar 2.9 diatas dapat dilhat bahwa lipo pal menunjukkan persentase 

batre adalah 83 persen sedangkan banyak sel yang digunakan adalah 3 sel dengan 

masing masing sel yang berbeda yaitu 4,07, 4,08 dan 3,98v dan disinilah peran 

dari balancer equalizer, nilai yang tertinggi akan di transfer ke nilai yang 

terendah dah begitu selanjutnya hingga nilai pada ketiga sel menjadi sama rata. 

Terdapat 3 angka diatas karna menggunakan 3 sel, kalau penggunaan 4 

hingga 6 sel maka akan terdapat lebih dari 3 angka pada display LCD.  
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2.11. Switch Selector Stayput 2 Position 

Switch selektor adalah tipe saklar yang mempunyai dua atau lebih posisi 

untuk digerakkan, dimana banyak bentuk selektor yang di jual dipasaran 

contohnya model toggle, push button, mekanik saklar dan model temperatur. 

Berikut ini adalah spesifikasi dari switch selektor yang digunakan : 

 Arus Maksimum : 10A 

 Nomor Produk : XB4BD41 

 Jenis Aktuasi : Tetap 

 Warna : Hitam 

 Tipe : Tidak ada indikator 

 Sudut Putaran : 45° 

 Panjang Aktuator : Tuas Standart 

 Tipe Kontak : 1 x NO 

 Nomor Posisi : 2 

 Peringkat Tegangan : 600V 

Gambar 2.10 Switch Selektor Tipe XB4BD41 Dua Posisi  

(Sumber : Data Primer) 
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Switch model seperti gambar 2.10 diatas biasanya digunakan pada panel 

kontrol. Untuk pemilihan switch dapat di sesuaikan dengan rangkaian yang 

digunakan. 

2.12. Terminal Block 

Terminal blok adalah suatu blok dimana kita dapat menyambungkan kabel 

dengan mudah tanpa harus menyolder kabel tersebut. Terminal blok juga banyak 

bentuk dan ukuran, keutamaan dari terminal blok agar kabel yang dihubungkan 

terlihat teratur, rapi dan nyaman untuk dipandang selain itu juga terdapat 

terminal blok yang digunakan sebagai penahan bagi terminal blok lain.  

Setiap blok terdiri dari dua screw atau lebih untuk titik sambungan yang sama. 

Kabel dapat dimasukkan kebagian lubang dan screw yang terdapat pada terminal 

berfungsi sebagai pengunci dari kabel yang disambungkan. Dan biasanya blok – 

blok tersebut diletakkan pada rel dimana rel tersebut sebagai tempat atau 

tumpuan dari terminal blok penghubung kabel. 

Ada beberapa terminal blok yang digunakan pada pembuatan alat ini, berikut 

ini adalah gambar dan spesifikasinya : 

Gambar 2.11 Morris 22052 Terminal Block (Sumber : Data Primer) 

Terminal pada gambar 2.11 diatas adalah terminal berbahan plastik yang 

bertipe dua lubang untuk menghubungkan 2 buah kabel menjadi 1 dan terdapat 

screw sebagai pengunci kabel agar tidak lepas dari terminal, ketahanan dari 
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terminal ini dapat menahan arus 20A dan suhu maksimal pengoprasiannya adalah 

110°C ,blok – blok pada gambar 2.11 diatas dapat dipotong dan disesuaikan 

dengan keperluan. 

Gambar 2.12 TB-1506 3x3 15A Terminal Block (Sumber : Data Primer) 

 TB-1506 3x3 15A Terminal Block pada gambar 2.12 diatas adalah terminal 

dengan tipe dua baris dimana masing – masing baris memiliki 3 port untuk 

menghubungkan kabel lug atau skun Y pada tiap port, kelebihan lain dari 

terminal ini adalah tiap port bisa dikoneksikan kabel lug bertumpuk dua buah 

kabel pada satu port. Memiliki pelindung dari plastik dan berbahan dasar plastik 

agar aman dalam pemakaian. 

Gambar 2.13 Squre D NSYTRV62 Terminal Block (Sumber : Data Primer) 

Terminal square D pada gambar 2.13 diatas adalah tipe terminal yang bisa 

diletakkan pada rel, mempunyai 1 baris koneksifitas dan mempunyai 2 port untuk 
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menghubungkan kabel. Untuk jenis skun atapun lug yang digunakan adalah lug 

bertipe bulat. 

  

Gambar 2.13 Din Rail Terminal Block (Sumber : Data Primer) 

Gambar 2.13 diatas menunjukkan gambar terminal block yang berguna 

sebagai penahan dari terminal blok lain agar tidak bergerak ke arah kiri maupun 

kanan. 

2.13. LED Indicator 12V 

Gambar 2.14 LED Indicator 12V (Sumber : Data Primer) 

Indikator Led yang digunakan adalah 12v yang berwarna merah dapat dilihat 

pada gambar 2.14 diatas, indikator adalah sebuah penanda atau peringatan dari 
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sebuah rangkaian, dan pada pembuatan water trash bin ini indikator digunakan 

sebagai penanda ketika power switch dihidupkan maka indikator ini akan 

menyala, dan ketika lampu Led menyala itu artinya rangkaian telah diaktifkan. 

  

2.14. Lipo Battery 

Baterai Lithium Polimer adalah baterai yang sering digunakan dalam 

menjalankan RC baik RC mobil, kapal maupun helikopter/pesawat. Keunggulan 

dari baterai ini adalah dengan berat yang ringan baterai ini bisa menyimpan 

kapasitas energi listrik yang banyak, selain itu baterai ini mempunyai tingkat 

discharge yang tinggi.  

Gambar 2.15 Baterai Lithium Polimer (Sumber : Data Primer) 

Dapat dilihat dari gambar 2.15 diatas, baterai lithium polimer yang 

digunakan mempunyai spesifikasi seperti berikut : 

 Kapasitas : 5000Mah 

 Voltase : 11,1V 

 Discharge : 70C 

 Sel : 3S 

 Berat : 429g 

 Dimensi : 137x46x40mm 
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2.15. Power Bank 

Power bank adalah sebuah penyimpanan daya atau listrik yang digunakan 

untuk memberikan daya yang disimpan ke sebuah perangkat seperti handphone, 

raspberry maupun laptop. Dengan kapasitas yang berbeda – beda dari kecil hingga 

yang paling besar power bank dibuat berdimensi kecil dengan kapasitas yang 

besar agar dapat digunakan dimanapun dan kapanpun.  

Gambar 2.16 Power Bank Vivan (Sumber : Data Primer) 

Power bank pada gambar 2.16 mempunyai spesifikasi dapat menyimpan 

daya sebesar 8000mah, kegunaan power bank pada pembuatan water trash bin 

Hutomo Manggala Putra Harahap, Perancangan Alat Pengambil Sampah Pada Permukaan Air (Water Trash Bin) 
UIB Repository©2018



27 

 

Universitas Internasional Batam 

 

adalah memberikan daya kepada raspberry yang telah berkomunikasi dengan 

ardunio, daya yang masuk melalui raspberry langsung disalurkan ke Arduino juga. 
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