
5                              Universitas Internasional Batam 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Sebelumnya 

Riset mengenai pemanggang otomatis menggunakan metode Fuzzy 

sebelumnya pernah dilakukan oleh Eko Joni Pristianto, Hana Arisesa, dan Arief 

Nur Rahman pada tahun 2016 yang berjudul “Sistem Pengendali Pemanas 

Pemanggang kopi Menggunakan Logika Fuzzy”. Tujuan dari penelitian ini adalah 

membuat sebuah pemanggang kopi yang dapat mengendalikan pemanas 

menggunakan metode Fuzzy. Hasil dari penelitian ini adalah logika Fuzzy yang 

dibangun untuk sistem pengendalian pemanas roaster kopi, sudah dapat dikatakan 

sesuai dengan keahlian seorang operator pada saat melakukan proses roasting. 

Penelitian mengenai pemanggang otomatis pernah dilakukan oleh Alen 

Pahlawan pada tahun 2017 yang berjudul “Alat Pengatur Suhu Oven Otomatis 

Untuk Memanggang Drop Type Cookies Berbasis PID”. Tujuan dari penelitian ini 

adalah membuat sebuah oven yang memiliki pengatur suhu otomatis yang 

menggunakan metode PID. Hasil dari penelitian ini adalah nilai suhu yang 

terlebih dahulu sudah ditetapkan dapat dicapai oleh system menggunakan nilai Kp 

= 24, Ki = 60, dan Kd = 15.  

Penelitian mengenai Fuzzy logic untuk mengontrol kecepatan motor listrik 

DC pernah juga dilakukan oleh Ryan Ardhika pada tahun 2014 yang berjudul 

“Sistem Pengaturan kecepatan Motor DC pada Alat Ektraksi Madu Menggunakan 

Kontrol Logika Fuzzy”. Tujuan dari penelitian ini adalah membuat sebuah sistem 

yang mengatur kecepatan motor Listrik DC pada alat ektraksi madu dengan 
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menggunakan logika Fuzzy sebagai pengontrol kecepatan motor. Hasil dari 

penelitian ini adalah mempunyai nilai error sebesar 0.4129%. 

Penelitian mengenai fuzzy logic untuk mengontrol suhu sudah dilakukan 

oleh Rizqi Kurniawan pada tahun 2014 yang bertopik “Sistem Pengendalian Suhu 

Menggunakan Metode Fuzzy Logic Pada Tungku Mesin Penyangrai Kopi”. 

Tujuan dari penelitian ini adalah membuat sebuah sistem yang menggunakan 

Fuzzy logic untuk mengontrol suhu pada tungku mesin penyangrai kopi. Hasil dari 

penelitian ini adalah waktu untuk menyangrai dipengaruhi oleh kadar air kopi. 

2.2 Metode Fuzzy Logic 

Metode fuzzy logic merupakan suatu teori perbandingan antara dua 

parameter dengan mempunyai nilai 1 sampai 0, yang bertujuan untuk 

memecahkan sistem yang sangat rumit dengan model matematis, misalkan sebuah 

studi kasus memiliki nilai masukan dan parameter yang jauh dari kata akurat, 

yang menyebabkan model matematikanya sulit didefinisikan. Metode fuzzy logic 

sudah dikembangkan dan diteliti sekitar tahun 1920, kemudian diperkenalkan oleh 

Prof. Lofti Zadeh tepat ditahun 1965, ia mempunyai pendapat bahwa pemikiran 

benar dan salah dalam logika konvensional tidak mampu menangani masalah 

gradasi yang berada didunia nyata.  

Metode fuzzy juga dapat didefinisikan sebagai salah satu jenis metode 

yang memiliki nilai ganda dan nilai ketidakpastian. Metode fuzzy tidak sama 

dengan metode konvensional biasa yang hanya bekerja di lingkup area “true” dan 

“false”. Pada metode konvensional biasa, kita menggunakan tabel kebenaran, 

yang memberi tahu kepada kita seberapa benarkah suatu pertanyaan berdasarkan 

kemungkinan kebenaran yang ada.  Metode fuzzy juga dapat sangat 
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menyesuaikan kondisi dan memiliki toleransi terhadap data. Dengan demikian, 

akan dihasilkan suatu model dari sebuah sistem yang dapat memprediksi hasil 

produksi.  

 

Gambar 2.1 Membership function pada fuzzy 

Sumber: https://en.wikipedia.org/wiki/Fuzzy_logic 

Misalnya dalam kehidupan keseharian, untuk mendefinisikan kategori 

remaja pada manusia yang berusia 12 tahun lebih. Jika Memanfaatkan logika 

konvensional biasa, seseorang yang usianya 12 tahun kurang 10 hari akan 

ditetapkan menjadi belum remaja. Akan tetapi, pada metode fuzzy, seseorang 

tersebut dapat dinyatakan dengan hampir remaja. 

 

 

Gambar 2.2  Metode Logika konvensional (kiri) dan metode logika fuzzy (kanan) 

Sumber: http://informatika.stei.itb.ac.id/~rinaldi.munir/Matdis/2009-

2010/Makalah0910/MakalahStrukdis0910-107.pdf 
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2.2.1 Keunggulan dan Kelemahan Metode fuzzy 

Metode fuzzy juga memiliki sejumlah keunggulan, diantaranya sebagai 

berikut : 

1. Metode fuzzy memiliki konsep yang gampang dimengerti, dikarenakan 

konsep matematis yang ada di metode fuzzy benar – benar sederhana dan 

dapat dipahami. 

2. Metode fuzzy benar – benar fleksibel. 

3. Metode fuzzy mempunyai toleransi kepada data atau nilai yang tidak pas. 

4. Metode fuzzy bisa memodelkan fungsi nonlinier yang rumit. 

5. Metode mampu membentuk dan mengimplementasikan pengelaman – 

pengalaman para peneliti secara langsung tanpa harus menempuh proses 

latihan 

6. Metode fuzzy mampu bekerja sama dengan teknik kendali konvensional. 

Selain itu, dalam pengimplementasiannya, metode fuzzy juga 

mempunyai sejumlah keunggulan, diantaranya adalah : 

1. Daya penggunaannya telah dinyatakan lebih baik dibandingkan dengan 

teknik kendali yang ada. 

2. Pengendali fuzzy dikenal dengan keandalannya. 

3. Mudah dianalisa. 

4. Pengendali fuzzy memiliki sistem pengendalian yang sangat bagus 

dibandingkan dengan teknik lannya. 

5. Memiliki biaya yang murah. 

Selain dari pada itu, Metode fuzzy juga mempunyai sejumlah kelemahan, 

terutama dalam pengaplikasiannya, yaitu sebagai berikut : 
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1. Belum banyak terdapat kursus/balai pendidikan dan buku – buku teks yang 

menjangkau setiap tingkat pendidikan. 

2. Masih belum ada metode umum untuk mengembangkan dan implementasi 

pengendali fuzzy. 

 

2.3 Thermocouple 

Thermocouple merupakan salah satu jenis sensor pendeteksi temperatur 

yang mempunyai fungsi untuk mengetahui temperature suatu ruangan atau sebuah 

objek yang akan diterima dalam bentuk besaran listrik, atau dapat di definisikan 

sebagai komponen elektronika. Secara garis besar thermocouple adalah dua buah 

bahan konduktor yang berbeda yang terbuat dari metal dan diantara dua buah 

metal ini akan keluar tegangan (Seebeck Voltage) yang akan berubah dengan 

pergantian temperature pada ruangan atau sebuah objek. 

 

Gambar 2.3 Ilustrasi Seebeck Voltage  

Sumber: https://fahmizaleeits.wordpress.com/2010/07/07/merancang-

pengkondisi-sinyal-termokopel/   

eAB  (T)  = α ∆T 

eAB = Seebeck Voltage 

α = Seebeck Coefficient 
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Teori Seebeck Voltage tersebut di temukan oleh ilmuan fisikiawan yang 

berasal dari Estonia bernama Thomas Johan Seebeck. Dimana, tata kerja 

thermocouple dari lempengan logam yang diterapkan 2 perbedaan panas secara 

gradient, lalu akan menyebabkan perbedaan potensial antara 2 ujung logam 

konduktor pada thermocouple sehingga menyebabkan timbulnya arus listrik. 

Tegangan yang dihasilkan oleh dua penghubung disebut dengan efek Seebeck. 

Bisa dilihat pada thermocouple pada gambar 2.4. 

 

 

Gambar 2.4 Skema Bentuk Sensor Thermocouple 

Sumber: https://www.tutco.com/tutparts-components/thermocouples/ 

 Thermocouple memiliki sejumlah keunggulan thermocouple adalah 

responnya yang pesat pada perubahan temperatur, juga bentang temperature 

operasionalnya yang lebar yaitu dengan perimbangan temperatur berkisar antara -

200 derajat celcius sampai dengan 2000 derajat celcius. Selain itu, thermocouple 

juga mampu bertahan terhadap goyangan dan gampang difungsikan pada 

sejumlah perangkat maupun instrumen yang berguncang. 
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Sensitivitas thermocouple mengacu pada perubahan suhu titik pemanasan 1 

derajat celcius, rata – rata kebanyakan thermocouple yang menggunakan bahan 

dari logam memiliki nilai antara 5 dan 40 mikrovolt/ ° C. Elemen pengukuran 

suhu pada thermocouple memiliki kecepatan respon yang sangat tinggi dan dapat 

mengukur perubahan suhu dan temperature ruangan atau suatu objek sangat cepat. 

2.3.1 Prinsip Kerja Thermocouple 

Pada landasannya thermocouple terbuat dari dua metal yang modelnya 

berlainan dan pada masing – masing pangkalnya disatukan. Diantara model 

metal pada thermocouple berperan menjadi tegangan referensi dengan logam 

yang tetap (konstan), sedangkan logam yang satunya lagi sebagai konduktor 

untuk mengindikasi suhu panas. Prinsip kerja thermocouple ditunjukkan pada 

gambar berikut. 

 

 

Gambar 2.5 Prinsip kerja pada thermocouple 

Sumber: https://www.tutco.com/tutparts-components/thermocouples/ 
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Berdasarkan gambar di atas, saat dua simpangan mempunyai 

temperatur yang serupa, maka jumlah angka yang dihasilkan karena perbedaan 

potensial yang melewati dua simpangan adalah “NOL” atau V1=V2. Akan 

tetapi, saat dua simpangan metal yang tersambung pada rangkaian dilepaskan 

temperatur tinggi atau objek pengukuran, maka akan menghasilkan kelainan 

temperatur antara dua simpangan metal yang akhirnya menciptakan beda 

potensial yang angkanya selaras dengan tempertur tinggi yang dapatnya atau 

V1-V2. Perbedaan potensial yang dihasilkan sekitar 1µV – 70µV pada setiap 

derajat celcius. Tegangan yang ditimbulkan kemudian akan dikonversi sesuai 

objek yang dipanaskan, maka akan menghasilkan pengukuran yang mampu 

dipahami.  

2.3.2 Jenis – Jenis Thermocouple 

Sensor thermocouple memiliki berbagai rentang suhu dan jenis bahan 

yang digunakan. Berikut ialah tipe thermocouple yang difungsikan bersumber 

pada Standar Internasional. 

1. Thermocouple Tipe E 

Bahan metal konduktor (positif)   : Nikle-Chromium 

Bahan metal konduktor (negatif)  : Konstantan 

Bentang suhu                              : -200 °C 

2. Thermocouple Tipe J 

Bahan metal konduktor (positif)   : Iron 

Bahan metal konduktor (negatif)  : Konstantan 

Bentang suhu                              : 0 °C - 750 °C 

3. Thermocouple Tipe K 
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Bahan metal konduktor (positif)   : Nikel-Chromium 

Bahan metal konduktor (negatif)  : Nikel-Chromium 

Bentang suhu                              : -200 °C - -1250 °C 

4. Thermocouple Tipe N 

Bahan metal konduktor (positif)   : Nikrosil 

Bahan metal konduktor (negatif)  : Nisil 

Bentang suhu                              : 0 °C - -1250 °C 

5. Thermocouple Tipe T 

Bahan metal konduktor (positif)   : Tembaga 

Bahan metal konduktor (negatif)  : Konstantan 

Bentang suhu                              : -200 °C - -350 °C 

6. Thermocouple Tipe U 

Bahan metal konduktor (positif)   : Tembaga 

Bahan metal konduktor (negatif)  : Tembaga-Nikel 

Bentang suhu                              : 0 °C - -1450 °C 

2.4 Motor Stepper 

 Motor stepper merupakan alat elektromekanik yang berproses dengan 

mengganti pulsa - pulsa listrik sebagai aktivitas mekanis diskrit. Motor stepper 

bekerja mengikuti deretan pulsa yang diimplementesikan pada motor. Oleh sebab 

itu, untuk menjalankan motor stepper dibutuhkan controller motor yang dapat 

menghasilkan pulsa – pulsa periodik. Pada motor stepper mempunyai sejumlah 

keuntungan dibandingkan dengan menggunakan motor DC biasa. Keuntungannya 

meliputi: 
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1. Sudut perputan motor sama dengan pulsa input maka lebih sederhana untuk 

diatur. 

2. Motor bisa terus bergerak dan melepaskan torsi maksimal dari kondisi awal 

berputar. 

3. Positioning repitisinya mampu diatur secara presisi. 

4. Mempunyai kepekaan yang teratur terhadap start, stop, dan memutar balik. 

5. Murah dan banyak dijumpai dipasaran. 

6. Mampu memberikan putaran yang lambat yang berakibatkan beban mampu 

ditopang serentak ke sumbunya. 

Pada motor stepper biasanya terdapat spesifikasi koil. Padahal ritme pulse 

diketahui sebagai pulse per second dan kecepatan putar diketahui sebagai ω 

(rotation per minute). Kecepatan perputaran motor stepper bisa dituliskan 

memakai kecepatan pulse yaitu dengan : 

  
     

  
      

  
        

  
      

Keterangan : 

ω = rps 

n = Step/ Putaran (pulsa/ rotasi) 
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Torsi yang telah diciptakan oleh motor stepper bisa dikalkulasi bersumber 

pada perbedaan antara energi gerak motor tertuju pada kecepatan putarnya 

ataupun bisa dihitung dengan rumus sebagai berikut : 

  
 

 
 

Keterangan : 

τ = Torsi (Newton meter) 

P = Daya Kerja Motor (Watt) 

ω = Perputaran sudut (rps) 

Untuk mencari tahu berat max yang mampu dibebankan ke motor stepper 

bisa didapat dengan memakai rumus torsi: 

τ  = F . L 

Keterangan :  

F = Gaya berat terhadap motor (Newton) 

L = Panjang lengan yang bergerak pada motor (meter) 

Gaya berat yang bekerja terhadap motor bisa ditulis dengan : 

F = m . g 

Keterangan : 

m = Massa (Kg) 

g = Percepatan gravitas (m/s
2
) 
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Pada dasarnya ditemukan 3 contoh motor stepper yaitu : 

1. Motor stepper jenis Variable reluctance (VR) 

Motor stepper tipe ini sudah sejak dahulu ada dan merupakan tipe motor yang 

memiliki kontruksi teramat gampang untuk dimengerti. Motor ini memiliki 

satu rotor besi dengan sejumlah gigi - gigi dan sejumlah belitan stator. Saat 

belitan pada stator disalurkan arus DC, maka kutub – kutubnya akan  menjadi 

magnet. Rotasi tepat ketika gerigi rotor ditarik oleh kutub pada stator. 

Selanjutnya, ini merupakan penopang membentang dari motor stepper jenis 

variable reluctance (VR): 

 

Gambar 2.6 Penopang pada motor stepper jenis variable reluctance yang 

melintang 

Sumber: 

http://digilib.unila.ac.id/26616/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHA

SAN.pdf 

2. Motor stepper jenis Permanent Magnet (PM) 

Motor stepper tipe ini mempunyai rotor yang memiliki bentuk bagai silinder 

melingkar yang diselingi dengan kutub dengan lapisan magnet yang 
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bersebrangan arah (perhatikan gambar). Karena terdapatnya magnet 

permanen, lalu intensitas fluks magnet yang ada pada motor akan bertambah, 

maka dapat mengakibatkan torsi yang lebih besar. Motor tipe ini selalu 

mempunyai step yang rendah yakni sekitar 7,5
0
 hingga 15

0
 per step atau 48 

hingga 24 step setiap perputarannya. Berikut ini merupakan penjelasan contoh 

sederhananya : 

 

Gambar 2.7 Sampel dari motor stepper jenis permanent magnet 

Sumber: 

http://digilib.unila.ac.id/26616/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEM

BAHASAN.pdf 

3. Motor Stepper jenis hybrid 

Motor jenis ini mempunyai komposisi dari gabungan dua jenis motor stepper 

yang sebelumnya. Motor stepper jenis hybrid ini, mempunyai gear yang sama 

dengan motor berjenis Variable reluctance dan mempunyai magnet permanen 

yang tertata secara sejajar dengan penopang sumbunya bagai motor berjenis 
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permanent magnet. Motor dengan jenis ini sering sekali difungsikan di 

bermacam projek sebab kinerjanya normal. Motor berjenis hybrid ini mampu 

memberikan resolusi step yang tinggi yakni sekitar 3,6
o 

hingga 0,9
o
 per step 

atau 100 – 400 step setiap rotasinya. Berikut ini merupakan penompang yang 

terlintang dari motor stepper jenis hybrid : 

 

Gambar 2.8  Penompang melintang dari motor stepper hybrid 

Sumber: 

http://digilib.unila.ac.id/26616/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEM

BAHASAN.pdf 

Bersumberkan pada metode pembangunan pengendali, motor stepper 

terdapat dua tipe yaitu bipolar dan unipolar. 

2.5 MAX 31855 

Max 31855 merupakan salah satu shield yang berfungsi untuk mengubah 

keluaran sinyal analog yang dihasilkan dari thermocouple menjadi digital agar 

dapat diproses oleh micro controller yaitu arduino maupun raspberry, 

dikarenakan sinyal yang dikeluarkan oleh thermocouple merupakan sinyal analog. 
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Pada shield ini memiliki brackout board yang menggunakan SPI (Serial 

Pheripheral Interface) sebagai interfacingnya.  

 

Gambar 2.9 Circuit aplikasi MAX 31855 

Sumber: 

https://www.maximintegrated.com/en/products/sensors/MAX31855.html 

Selain itu, shield ini memiliki regulator 3,3V dengan 10µF bypass 

kapasitor yang sudah di desain dan diuji coba. Pada shield ini, memiliki dua pin 

terminal block yang berfungsi sebagai penghubung ke thermocouple, serta 

beberapa pin header yang dapat dibongkar pasang dan dapat dihubungkan ke 

micro controller. Max 31855 dapat juga dibilang dengan konverter suhu yang 

canggih, karenakan memiliki built-in 14-bit analog-to-digital (ADC). Pada 

perangkat ini, juga memiliki toleransi cold-junction dalam mendeteksi, 

menggunakan sistem digital kontrol yang compatible terhadap SPI interface. 

Perangkat ini, dirancang untuk bisa bekerja pada external microcontroller (µC) 

dalam permasalahan tentang termostatik. Max 31855 dapat digunakan dibeberapa 

jenis thermocouple seperti thermocouple tipe K, tipe J, tipe N, tipe T, dan E. 
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Max 31855 juga dapat dikategorikan sebagai alat pengkondisi sinyal, yang 

dapat mengubah sinyal pada thermocouple menjadi tegangan yang kompetibel 

dengan channels input dari ADC. Sebelum mengkonversi tegangan thermoelectric 

menjadi nilai suhu, perlu untuk menyeimbangi perbedaan antara coldjunction dan 

0NC virtual reference. Pada thermocouple tipe K, tegangan akan berubah sekitar 

41µV/
o
C, yang sudah mendekati karakteristik dari thermocouple dengan sebuah 

persamaan linier berikut:  

VOUT = (41.276µV/
o
C) x (TR – TAMB) 

Dimana VOUT merupakan tegangan output dari thermocouple, TR adalah 

temperatur dari junction thermocouple (
o
C), dan TAMB adalah temperatur pada 

perangkat (
o
C). 

2.6 Transformator 

Transformator merupakan sebuah perangkat elektrik yang berguna untuk 

mensuplai daya dari tegangan tinggi ke tegangan rendah dan kebalikannya. 

Transformator memakai dasar hukum faraday dan hukum Lorentz untuk 

mengalirkan energi, dimana arus AC (Alternating Current) yang melewati dan 

mengitari suatu inti besi, lalu inti besi tersebut akan  termagnetasi. 

Transformator merupakan sebuah instrumen yang mampu memindahkan 

daya listrik dari suatu level daya lainnya. Transformator biasa, terdiri dari dua 

kepingan inti besi ataupun lebih yang di balut sama lilitan – lilitan benang 

tembaga. Transformator memiliki dasar pengubah tingkat tegangan menggunakan 

cara memanfaatkan jumlah lilitan yang banyak pada inti dari transformator. Pada 

transformator terdapat sebuah gabungan lilitan yang disebut lilitan primer (N1), 

yang akan diantarkan tegangan yang berubah – ubah, hingga transformator 
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menciptakan mutual flux yang berubah – ubah dan jumlah amplitude yang besar 

tergantung kondisi tegangan, frekuensi tegangan, dan banyaknya belitan benang 

tembaga primer. Mutual flux akan tersambung dengan lilitan lainnya yang disebut 

sisi sekunder (N2) dan mulai menginduksi tegangan yang berubah – ubah, 

menggunakan angka dari tegangan yang tergantung dari lilitan pada belitan 

sekunder. Ketika parameter banyaknya belitan antara sisi primer dan sekunder 

diatur, sehingga yang terjadi adalah akan mampu ditegaskan range tegangan. 

 

Gambar 2.10 Penjelasan sederhana tranformator 

Sumber: https://rumus.co.id/transformator/ 

Di dunia pemakaian daya listrik, transformator dapat di bagi menjadi 

beberapa jenis yaitu: 

1. Transformator daya. 

2. Transformator distribusi. 

3. Transformator pengukuran. 
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Transformator memiliki dua perbedaan bentuk dari intinya, biasa yang 

paling banyak digunakan berjenis jenis inti (core type) dan jenis cangkang 

(eggshell type) seperti pada gambar 2.  Jenis kedua jenis ini biasanya berbahan 

logam yang khusus berkerugian rendah dan laminasi untuk mengurangi rugi – 

rugi daya pada inti. 

Pada tipe ini yang terlihat pada gambar 2.11 memiliki kontruksi 

mengelilingi inti besi yang terlaminasi. Transformator untuk komersial tidak di 

desain sedemikian rupa lantaran sebagian besar dari fluksi yang dihasilkan belitan 

primer tidak membelah lilitan sekunder, atau dapat disimpulkan transformator 

memiliki kebocoran fluksi. Untuk itu, lilitan dibagi menjadi dua dan diletakkan 

pada masing – masing kakinya agar mencegah terjadinya kebocoran fluksi 

serendah mungkin. 

 

Gambar 2.11  a.Tipe cangkang b.Tipe Inti 

Sumber: https://globalenergizer.wordpress.com/2014/06/06/transformator/ 

Pada transformator tipe cangkang ditunjukan pada gambar 2.11, rakitan 

inti dan kumparan dari transformator tersebut dirancang untuk di celupkan 

kedalam isolasi. Selain itu, fungsi dari minyak ini juga dapat menyalurkan panas 

dari inti dan kumparan kepermukaan tangki dan dibuang keudara disekitarnya. 
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Fungsi inti dari transformator adalah mempermudah aliran fluksi, yang 

dihasilkan oleh arus listrik yang melewati kumparan. Inti dari transformator, 

biasanya terbuat dari lempengan – lempengan besi tipis yang berisolasi yang 

berguna untuk mengurangi panas yang ditimbulkan oleh arus eddy (eddy current), 

seperti pada gambar 2.   

 

Gambar 2.12  Inti besi dan proses aminasi yang beli oleh fiber glass 

Sumber: https://smartbrain555.wordpress.com/2015/01/22/transfomator-tenaga/ 

Pada transformator memiliki kumparan lilitan kawat berisolasi, kumparan 

tersebut memiliki kumparan primer dan sekunder yang telah mengalami peroses 

pengisolasian pada inti besi. Kumparan tersebut berguna sebagai alat transformasi 

arus dan tegangan. 

2.7 L7812CV 

L7812CV atau yang biasa disebut dengan IC (integrated circuit) regulator 

merupakan sebuah sirkuit pintar yang berfungsi mengatur tegangan linier positif 

tiga terminal. Pada IC ini terdapat sebuah pembatas arus, pelindungan terhadap 
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panas yang berlebih (thermal shutdown feature), dan sistem proteksi operational 

yang aman.  

 

Gambar 2.13 IC L7812CV 

Sumber: https://picclick.co.uk/L7812Cv-Voltage-Regulator-To-220-Lot-

Of-20-192396405935.html 

2.8 LM7805 

LM7805 atau yang biasa disebut dengan IC (Integrated Circuit) regulator 

merupakan sebuah sirkuit pintar yang digunakan untuk menghasilkan tegangan 

keluaran dc konstan dengan mengurangi ripple sehalus mungkin. Berikut adalah 

gambar skematik pada IC LM7805. 

 

Gambar 2.14 Schematic IC LM7805 

Sumber: https://www.quora.com/What-does-the-internal-circuit-of-a-7805-

regulator-consist-of 
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2.9 Arduino 

Arduino merupakan sebuah instrument elektronik yang dapat bekerja 

seperti layaknya komputer. Arduino juga dapat disebut dengan mikrokontroler 

yakni komputer yang berukuran mikro dalam satu Integrated Circuit yang 

tersusun dari processor, memory, dan sebuah interface yang bisa deprogram. 

Arduino terangkai dari hardware atau modul mikrokontroller yang bisa 

dipakai, dan software IDE yang dipakai untuk memprogram sehingga pengguna 

mampu belajar dengan mudah. Pada arduino, memiliki sitem built in pada satu 

board sehingga, pengguna tidak lagi disusahkan oleh minum sistem dan 

programmer.  

 

Gambar 2.15 Ardino uno board 

Sumber: https://www.hackerearth.com/blog/developers/a-tour-of-the-

arduino-uno-board/ 

Untuk menggunakan Arduino dibutuhkan aplikasi yang dapat di download 

pada website dari arduino, aplikasi yang sudah didownload tersebut mampu 

membuka, menjalankan, membuka, serta mengedit source code yang terdapat 

didalam arduino. Source code pada Arduino terdiri dari logika dan algoritma yang 

mampu di upload oleh Arduino. Dalam pembuatan code pemrograman pada 
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Arduino, perlu untuk menyisipkan keterangan pada fungsi sebuah code. Bahasa 

pemograman yang ada pada Arduino merupakan bahasa C. 

 

 

Gambar 2.16 Tampilan Arduino IDE 

Sumber: Data Primer 
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