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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terkait 

Di era yang modern ini, teknologi informasi dan komunikasi saat ini 

semakin berkembang pesat dengan adanya produk-produk unggulan seperti 

smartphone Android yang memudahkan untuk saling berinteraksi dan 

memperoleh infomasi secara cepat. Selain penggunaan sebagai media interaksi 

smartphone Android juga banyak digunakan sebagai media pengembangan 

software dan penelitian. Di Indonesia, terdapat beberapa penelitian yang 

membahas tentang penggunaan smartphone Android sebagai pengendali sistem 

elektronik jarak jauh. Penelitian tersebut dilakukan baik dengan merealisasikan 

prototype maupun merancang software atau simulasi yang mendekati. 

Pada tahun 2014, Medansyah dari jurusan Teknik Elektro Universitas 

Internasional Batam, merancang Home Automation dengan system control 

menggunakan ponsel Android, cara kerja dari sistem ini menggunakan Arduino 

Ethernet Shield yang dihubungkan dengan Router, Arduino Ethernet shield dapat 

mengambil IP dari router & membuat web hosting yang disimpan di micro SD 

sehingga dapat mengakses web hosting, pada web hosting terdapat command yang 

dapat diakses oleh Android, command-command ini yang nantinya digunakan 

untuk mematikan dan menghidupkan lampu dan membuka atau mengunci pintu. 

Dari penelitian yang dilakukan oleh Medansyah (2014) didapat 

perancangan sistem kendali lampu yang dapat mengontrol lampu dengan 

menggunakan media internet, namun pada penelitian ini hanya sebatas prototype, 

dan tidak adanya feedback. Pada tahun 2014, Ignatius Prima Haryo Prabowo dan
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kawan-kawan dari Program Studi Sistem Komputer Fakultas Teknik Elektronika 

dan Komputer Univesitas Kristen Satya Wacana, Salatiga merancang sistem 

pengendalian lampu dan suhu jarak jauh menggunakan Raspberry Pi sebagai web 

server. Pada penelitian tersebut dirancang dua perancangan perangkat keras yaitu 

perangkat keras modul master dan perancangan perangkat keras modul slave. 

terdapat dua buah modul pada modul master, yaitu modul Raspberry Pi dan 

modul modem PLC, selain itu terdapat empat bagian utama pada modul slave 

yaitu modem PLC, mikrokontroller, rangkaian saklar, dan dip switch. Dari hasil 

penelitian tersebut terdapat kegagalan pengiriman perintah pengontrolan 

dikarenakan modul master dan modul slave berkomunikasi secara half-duplex. 

Selain itu terdapat kegagalan yaitu tidak semua penjadwalan yang dirancang 

secara otomatis berhasil dilakukan. Hal ini dapat diatasi dengan melakukan 

pengontrolan kendali lampu menggunakan pin GPIO yang tersedia pada board 

Raspberry pi. 

Pada tahun 2014, Helmi Muhammad Shadiq dan Sudjadi, and Darjat 

Jurusan Teknik Elektro Universitas Diponegoro Semarang merancang kamera 

pemantau nirkabel menggunakan Raspberry Pi model B pada perancangan ini 

perangkat keras yang digunakan yaitu Raspberry Pi dan modul kamera 

Rasspberry pi NoIR. Dari hasil penelitian tersebut modul kamera Raspberry Pi 

NoIR tidak cocok menggunakan aplikasi motion untuk untuk melakukan 

streaming. Hal ini ditunjukkan dengan tidak munculnya tampilan streaming pada 

browser saat streaming dilakukan. Sedangkan pada penggunaan aplikasi MJPG 

Streamer cocok digunakan pada modul kamera Raspberry Pi NoIR. Hal ini 
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ditunjukkan adanya tampilan video streaming pada browser pada saat dilakukan 

proses Streaming aplikasi MJPG streamer. 

2.2 Home Automation 

 Home Automation adalah sistem yang digunakan untuk mengintegrasikan 

berbagai sistem yang umumnya terdapat dalam satu rumah. Akan tetapi 

pengaplikasian Home Automation ini biasa diterapkan dimana saja di dalam 

suatu area bangunan seperti di gedung, kantor, hotel dan lain-lain. Dengan 

terintegrasinya berbagai sistem ini diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan, 

keamanan, kemudahan dan efisiensi.(Sitohang, 2015) 

 Menurut Erinofiandi (2012:261), “Suatu sistem otomatis dalam suatu 

proses kerja berfungsi mengendalikan proses tanpa adanya campur tangan 

manusia (otomatis) sistem kontrol mempunyai peranan penting dalam dunia 

modern saat ini, seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi 

mendorong manusia untuk membuat suatu sistem kontrol yang lebih mudah, 

efisien dan efektif, sehingga pada saat ini telah banyak bermunculan ditemukan 

sistem kontrol otomatis yang digunakan untuk mengatasi permasalahan yang 

timbul pada dunia industri maupun kalangan masyarakat umum. Adanya sistem 

kontrol otomatis secara tidak langsung membantu untuk meringankan segala 

aktivitas yang umumnya sulit dilakukan. 

2.3 Raspberry Pi 

Menurut Ash Stone (2012), Raspberry Pi adalah mini komputer yang 

ukurannya hanya sebesar credit card yang digunakan seperti halnya komputer 

biasa lakukan, seperti spreadsheets, word processing, permainan, dan juga 

pemograman. 
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Raspberry Pi juga dapat digunakan untuk mengontrol beberapa device. 

Raspberry Pi memiliki beberapa hardware, yaitu Micro SD yang berfungsi 

sebagai harddisk, port usb, port Ethernet, audio video output. HDMI Video, CPU 

400-700 MHz, dan Raspberry Pi memiliki pin GPIO yang berfungsi untuk 

mengontrol berbagai perangkat elektronik. Bahasa pemograman yang digunakan 

dalam pengontrolan adalah bahasa Python. Menurut Dr. Andrew N Harrington 

(2009)), bahasa Python merupakan bahasa pemograman tingkat tinggi, memiliki 

banyak fungsi, berorientasi objek dan interaktif. Bahasa Python adalah bahasa 

pemograman formal dengan aturan-aturan dan format spesifiknya sendiri, (Lilik 

Kunarso, 2015).  

 

Gambar 2.1. Bentuk fisik Raspberry Pi 

(Sumber : Helmi Muhammad Shadiq dkk (2014)) 

2.3.1. Perangkat Keras Pada Raspberry Pi 

Raspberry Pi memiliki beberapa bagian hardware antara lain: 

a. CPU dan GPU 

b. Prosessor yang digunakan pada Raspberry Pi adalah BCM2387 chipset. 

1.2GHz Quad-Core ARM Cortex-A53 dan GPU (Graphic Processing 

Unit) yang dipakai adalah Dual Core Videocore IV Multimedia Co-

Processor. 
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c. Memory (RAM) 

Raspberry Pi 3 model B ini memiliki RAM sebesar 1 GB. 

d. MicroSD Card 

Hardware MicroSD berfungsi sebagai tempat memasukkan SDcard yang 

berisi OS Raspberry Pi. 

e. Port HDMI 

Pada Raspberry Pi 3 model B adalah HDMI (rev 1.3 & 1.4 composite 

RCA (PAL dan NTSC) Port ini berfungsi sebagai komunikasi antara 

Raspberry Pi dengan Monitor. 

f. Konektor Audio Video 

Pada Raspberry Pi 3 Audio Video yang digunakan adalah Audio Output 

3.5mm jack, HDMI USB 4 x USB 2.0 connector. Yang digunakan sebagai 

konektor untuk speaker atau headset dan composite video. 

g. Kamera konektor 

Pada Raspberry Pi 3 hardware yang digunakan untuk kamera konektor 

adalah 15-pin MIPI Camera Serial Interface CSI-2 yang digunakan 

sebagai pengkoneksi antara camera pi dengan Raspberry Pi 

h. GPIO (General purpose Input Output) 

Raspberry Pi 3 menggunakan 40-pin GPIO.serta pin source +3.3v, +5v 

serta pin GND. Pin GPIO memiliki fitur-fitur diantaranya :  

1.  pin antarmuka 12C yang memungkinkan untuk menghubungkan 

modul hardware dengan hanya menggunakan dua pin kontrol. 

2.  SPI antarmuka, memiliki konsep yang hampir sama dengan 12C 

yang membedakannya adalah standard dari keduanya. 



11 

 

                         Universitas Internasional Batam 

 

 

3.  Serial Rx dan Tx. Pin ini digunakan untuk komunikasi perangkat 

serial. 

4.  Pin PWM (Pulse Width Modulation) digunakan untuk 

pengontrolan daya. 

5.  Pin PPM (Pulse Position Modulation) digunakan untuk 

mengendalikan motor servo. 

2.3.2. Kamera Raspberry Pi NoIR 

 Pada penetian ini kamera yang digunakan adalah kamera Raspberry Pi 

NoIR, kamera ini tersambung pada Raspberry Pi menggunakan konektor CSI 

pada Raspberry Pi. Kamera ini menghasilkan gambar 5MP. Video HD 1080p atau 

rekaman pada 30fps. Kamera ini terhubung pada Raspberry Pi dengan 15 pin 

Ribbon Cable terhubung. Pada Dedicated 15 pin camera serial interface (CSI). 

CSI bus mampu menghasilkan kecepatan data yang sangat tinggi.(Shadiq, 

Sudjadi, Darjat, 2014) 

2.3.3. Perangkat Lunak pada Raspberry Pi 

Raspberry Pi merupakan mini computer yang memerlukan sistem operasi 

agar dapat digunakan. Salah satu sistem operasi yang biasa digunakan adalah 

Raspian Jessie, masih banyak lagi sistem operasi yang dapat digunakan pada 

Raspberry Pi. 

Raspian Jessie adalah sistem operasi yang berbasis Debian yang telah 

dioptimalkan untuk Raspberry Pi. Pada sistem operasi ini sudah ada program 

dasar dan kelengkapan yang membuat Raspberry Pi berjalan dengan baik. Namun 

selain itu Raspbian Jessie juga terdapat lebih dari 35000 paket software tambahan 

dengan format yang mudah dalam penginstalan pada Raspberry. Agar GPIO 
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(general Input Output) pada Raspberry Pi berkerja dengan baik dan dapat 

dikontrol terlebih dahulu menginstal library dari BCM2835 pada Raspberry Pi.  

Pin GPIO (General purpose input output) pada Raspberry Pi merupakan pin 

generic pada chip yang dapat dikontrol.  

2.4 Jaringan Komputer 

Jaringan komputer adalah hubungan antara beberapa komputer yang 

melakukan komunikasi satu sama lain dengan menggunakan perangkat jaringan 

seperti Ethernet card, bridge, modem dan lain-lain. 

Keuntungan menggunakan jaringan komputer antara lain : 

1. Dapat melakukan pertukaran data atau file. 

2. Dapat membantu komunikasi jarak jauh dengan menggunakan e-mail dan 

Chatting 

3. Konputer yang terhubung pada jaringan internet menggunakan modem 

atau LAN, maka semua unit komputer pada jaringan dapat juga mengakses 

internet dengan metode sharing connection. 

Dilihat dari jangkauan dan sisi lingkupnya, jaringan terbagi menjadi beberapa 

jenis, yaitu : 

1. LAN (Local Area Network) 

LAN adalah sistem yang menggunakan satu atau dua server serta beberapa 

client dengan lingkupan yang cukup kecil yaitu satu lokasi, ruang atau gedung. 

2. WAN (Wide Area Network) 

Merupakan gabungan dari LAN, yang ruang lingkupnya satu lokasi seperti 

gedung bertingkat. 
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3. Intranet 

Intranet merupakan gabungan dari jaringan LAN/WAN dengan internet. 

Dilihat dari lingkupan dari intranet, maka jaringan ini dalah jenis LAN/WAN 

yang memberikan layanan seperti layanan internet kepada terminal clientnya. 

Perbedaan internet dan intranet adalah intranet hanya dapat melayani satu 

organisasi tertentu saja. 

4. WLAN 

Wireless LAN atau sering disebut dengan WLAN adalah sebuah sistem 

komunikasi data yang fleksibel yang dapat diaplikasikan sebagai ekstensi ataupun 

alternative pengganti untuk jaringan LAN kabel. Wireless LAN menggunakan 

teknologi FR (frekuensi radio), pengiriman data dilakukan dengan melalui media 

udara, dengan demikian hal ini meminimalisir kebutuhan akan sambungan kabel. 

Wireless LAN dapat dikombinasikan antara konektivitas data dengan mobilitas 

user. 

5. Internet 

 Internet merupakan singkatan dari kata Interconnected Network, yang 

berupa sebuah system komunikasi yang menghubungkan jaringan-jaringan di 

seluruh dunia. Menurut Amelia Putri H.A pada penelitiannya pada tahun 2010, 

mendefinisikan internet sebagai jaringan terbesar yang menghubungkan jutaan 

komputer yang tersebar antarkota, antar provinsi, antar negara dan bahkan seluruh 

penjuru dunia, untuk dapat terhubung dengan internet, pengguna internet harus 

dapat mengirim dan menerima paket data dengan menggunakan suite TCP/IP.  

Menurut Gilang Priyogi Medansyah pada penelitian yang telah dilakukan pada 
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tahun 2014, ada beberapa layanan Internet yang sangat popular pada kalangan 

pengguna Internet, antara lain : 

1. Layanan File Transfer Protocol (FTP): layanan yang memungkinkan 

pengguna bertukar, menyalin dan menempatkan data di Internet. 

2. Layanan E-Mail layanan yang memungkinkan pengguna mengirim dan 

menerima pesan dalam bentuk surat elektronik. 

3. Layanan World Wide Web (WWW): layanan yang memungkinkan 

pengguna melakukan surfing Internet untuk memperoleh suatu data dari 

informasi tertentu. 

4. Internet Relay Chat (IRC), Ghoper, Volp, Telnet adalah beberapa layanan 

yang juga dapat di akses menggunakan Internet. Agar sebuah komputer dapat 

diidentifikasi dan dapat di akses oleh pengguna Internet, maka komputer perlu 

menggunakan sebuah alamat, bentuk umum dari sebuah alamat sering juga 

disebut situs Internet, Domain name atau Uniform Resource Location (URL). 

Pada penelitian ini sistem jaringan yang akan digunakan adalah internet 

untuk menghubungkan antara Rapsberry pi dan perangkat yang digunakan user 

misalnya laptop atau smartphone.  

2.5 HTTP  

 Pada saat web browser mengakses sebuah berkas dari web server, untuk 

dapat mengakses berkas web browser menggunakan sebuah protokol request yang 

biasa dikenal dengan Hypertext Transfer Protocol (HTTP).  

HTPP adalah sebuah protokol request/respond, yang memungkinkan 

komputer untuk mengirimkan sebuah permintaan (request) sebuah berkas yang 
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akan di akses dan kemudian web server mengirim balik sebuah jawaban 

(respond), (Simanjuntak, Batubara,2013). 

2.6 TCP/IP 

 TCP/IP adalah sebuah protokol untuk mengatur proses komunikasi yang 

terjadi didalam jaringan komputer. Dalam jaringan perangkat yang berkomunikasi 

satu sama lain bias jadi tidak sama secara hardware atau software. Oleh karena itu 

TCP/IP digunakan sebagai protokol yang menjembatani perbedaan-perbedaan dari 

perangkat yang saling berkomunikasi didalam jaringan. Protokol ini adalah aturan 

yang disepakati tentang bagaimana proses komunikasi di dalam sebuah jaringan 

berlangsung. Sehingga TCP/IP digunakan sebagai sarana pengirim data atau 

kendali melalui komputer.(Yomma Hendara Putra, 2010). 

Gambar 2.2. Perbandingan layer pada OSI dan TCP/IP.  
(Sumber: Yomma Hendara Putra (2010) 

 
Susunan protokol pada TCP/IP mirip dengan OSI layer, perbedaan dari TCP/IP 

hanya ada 5 layer sedangkan OSI layer memiliki 7 layer. Informasi TCP/IP 

ditransfer dalam sebuah urutan datagram. Setiap pesan ditransmisikan akan 

dipecah dan dikirim berupa rentetan diagram yang kemudian disisi penerima akan 

disusun kembali seperti keadaan awal. Setiap lapisan dalam TCP/IP memiliki 

fungsi masing-masing, yaitu : 
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1. Application Layer, protokol Application terdiri dari file transfer, email, 

remote login, dan manajemen jaringan. Adapun protokol yang beroperasi 

pada layer ini mencakup, DNS, TFTP, TLS/SSL, FTP, Gopher, HTTP, 

IMANP, IRC, NNTP, POP3, SIP, SMPTP, SNMP, SSH, Telnet, Echo, 

RTP, PNRP, rlogin, dan ENRP. 

2. Transport Layer, mendefinisikan cara-cara untuk melakukan pengiriman 

data antara end to end host. Layer ini menjamin bahwa informasi yang 

diterima pada sisi penerima sama dengan informasi yang dikirimkan pada 

pengirim. Selain itu lapisan ini berfungsi penting antara lain : 

1. Flow control, data yang telah dipecah-pecah menjadi paket-paket 

harus diatur sedemikian rupa dengan tujuan agar kecepatan 

pengiriman tidak melebihi kemampuan penerima dalam menerima 

data.  

2. Error detection, pengirim dan penerima juga dilengkapi dengan 

informasi yang bias digunakan untuk memeriksa data yang 

dikirimkan bebas dari kesalahan. Protokol yang beroperasi pada 

layer ini yaitu : TCP, UDP, DCCP, SCTP, II, RUDP, dan 

RSVP.(Yomma hendra putra, 2010). 

3. Internet Layer, lapisan ini berpadanan dengan lapisan Network 

pada OSI, Internet Layer memiliki tugas untuk mendefinisikan 

bagaimana hubungan dapat terjadi antara dua perangkat yang 

berada dalam jaringan yang berbeda. Protokol pada layer ini adalah 

IP (Ipv4, & IPv6), ICMP, IGMP, dan ICMPv6.(Yomma Hendra 

Putra, 2010). 
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4. Data Link Layer, lapisan ini mengatur penyaluran data, frame-

frame data pada media fisik yang digunakan. Layer ini bertugas 

untuk mendeteksi dan koreksi kesalahan dari data yang 

ditransmisikan. Beberapa contoh protokol yang digunakan pada 

lapisan ini adalah X 25 jaringan public, Ethernet untuk jaringan 

Eternet, AX 25 untuk paket jaringan radio. 

5. Physical Layer, lapisan ini merupakan lapisan terbawah yang 

mendefinisikan besaran fisik seperti media komunikasi, tegangan, 

arus dsb. 

2.7 Webserver 

 Webserver adalah sebuah program komputer yang bertanggung jawab 

untuk menerima permintaan HTTP dari klien yang juga dikenal sebagai web 

browser dan memberikan respon HTTP sesuai dengan konten data yang biasanya 

merupakan dokumen HTML dan objek yang terkait. Web server juga dikenal 

sebagai hypertext Transfe Protovol Daemon (HTTPD) atau HTTP server, ada 

beberapa web server yang banyak digunakan antara lain : Apache, personal Web 

Server (PWS), internet Informaation Server (IIS) dan Xitami. 

 Prinsip kerja Web server pada saat browser meminta Web page ke server 

maka instruksi permintaan data oleh browser di dikemas didalam TCP/IP yang 

merupakan protokol komunikasi dan dikirim ke dalam protokol berikutnya yaitu 

Hyper Text Transfer Protocol (HTTP). (Alfian & Yuwana. 2012). 
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2.8 PHP (PHP Hypertext Preprocessor)  

PHP adalah bahasa pemograman script yang paling banyak digunakan, 

PHP dipakai untuk membuat situs web dinamis, ada kemungkinan PHP digunakan 

untuk pemakaian lain. (Acmad Arif Alfian, Lila yuwana. 2012). 

PHP Hypertext Preprocessor atau sering disebut dengan PHP merupakan 

bahasa interprenter yang mempunyai kemiripan bahasa dengan bahasa 

pemograman C dan Perl. PHP dapat atau sering disebut dengan PHP merupakan 

bahasa interprenter yang mempunyai kemiripan bahasa dengan bahasa 

pemograman C dan Perl. PHP dapat digunakan dengan HTML dalam pembuatan 

aplikasi web pemakaian PHP dapat mempermudah dan mempercepat pengerjaan. 

Selain itu dapat digunakan untuk membuat dynamic website  baik itu 

menggunakan database ataupun tidak. (Acmad Arif Alfian, Lila yuwana. 2012). 

Contoh aplikasi-aplikasi dari PHP antara lain adalah forum (phpBB) dan 

MediaWiki (software dibelakang Wikipedia). PHP juga dapat dilihat sebagai 

pilihan lain dari ASP.NET/c#/VB.NET Microsoft, coldFusion Macromedia, 

JSP/Java sun Microsystems, dan CGI/perl. Contoh lain dari aplikasi PHP yang 

kompleks berupa CMS yang dibangun menggunakan PHP adalah Mambo, 

Joomla!, postnuke, Xaraya, dan lain-lain. (Acmad Arif Alfian, Lila yuwana. 

2012). 

2.9 Android 

Android adalah sebuah system operasi untuk perangkat mobile berbasis 

linux yang mencakup sistem operasi, middleware dan aplikasi. System ini 

awalnya dikembangkan oleh Android INC, perusahaan yang kemudian dibeli oleh 

Google dan baru-baru ini berkerja sama dengan Open Handset Alliance (OHA). 
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Android bersifat Open Source sehingga memungkinkan untuk para pengembang 

yang ingin membuat aplikasi Android, selain itu android memiliki aplikasi native 

Google yang terintegrasi, seperti push e-mail Gmail.Google Talk, Google Maps 

dan Google calendar.(Arfiansyah, Fitrisia, Fadhli. 2012). 

2.10 Java 

Java adalah bahasa pemograman yang serbaguna. Java dapat digunakan 

untuk membuat suatu program seperti bahasa Pascal dan C++. Java juga 

mendukung sumber daya Internet yang saat ini popular, yaitu world wide web atau 

yang lebih dikenal dengan web. Java juga mendukung aplikasi klien / server, baik 

dalam jaringan local LAN (local area network) maupun jaringan berskala luas 

WAN (wide area network) (Gilang. 2014). 

Java memiliki beberapa keunggulan bila dibandingkan dengan bahasa 

pemograman lainya. Ada beberapa keunggulan yang dimiliki java, antara lain: 

 Java bersifat sederhana dan relative murah. 

 Java berorientasi pada objek (object Oriented). 

 Java mendukung aplikasi klien/server, baik dalam jaringan local 

LAN (local area network) maupun berskala luas WAN (wide area 

network). 

 Java bersifat MultiThread. 

Thread adalah suatu proses yang dapat di jalankan oleh program dalam 

suatu waktu.  

2.11 Relay 

Relay adalah sakelar yang dioperasikan secara elektrik. Relay dipakai 

ketika sinyal berdaya rendah digunakan untuk mengontrol sebuah rangkaian 



20 

 

                         Universitas Internasional Batam 

 

 

(isolasi elektrik penuh terjadi antara rangkaian pengontrol dan rangkaian yang 

dikontrol) atau ketika beberapa sirkuit harus dikontrol oleh satu sinyal. 

Sebuah relay elektromagnetik sederhana terdiri dari kumparan kawat yang 

membungkus sebuah inti besi, sebuah kuk besi untuk menahan alur flux magnetik, 

sebuah angker (jangkar) besi yang dapat bergerak dan satu set atau lebih kontak. 

angker tergantung pada kuk dan terhubung secara mekanik dengan kontak yang 

bergerak. Angker ditahan oleh pegas, sehingga ketika relay diputus ada celah 

udara dalam rangkaian magnetik. 

Ketika arus listrik dilewatkan melalui kumparan maka akan dihasilkan 

medan elektromagnetik yang mengaktifkan angker, dan akibat dari bergeraknya 

kontak-yang-bergerak membuat terjadinya penyambungan atau pemutusan 

(bergantung pada konstruksi) dengan kontak-yang-diam. Ketika arus ke koil 

diputuskan, angker dikembalikan dengan paksa ke posisi awal, biasanya hal ini 

dilakukan oleh pegas, tetapi gaya gravitasi juga sering digunakan, umumnya pada 

starter motor industri. Pada umumnya relay diproduksi agar beroperasi dengan 

cepat. Pada aplikasi bertegangan rendah hal ini bertujuan untuk mengurangi 

kebisingan sedangkan pada aplikasi bertegangan tinggi untuk mengurangi 

terjadinya percikan api.  

 

Gambar 2.3. Kumparan tidak diberi arus 2. Kumparan diberi arus. 

(Sumber : Gilang(2014)) 
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Pada penelitian ini relay yang akan digunakan sebagai switching adalah module 

relay 4channel, adapun spesifikasi dari module relay, antara lain : 

1. Menggunakan tegangan rendah 5v, sehingga dapat langsung dihubungkan 

pada sistem kontrol sistem. 

2. Tipe realy adalah SPDT (single pole double throw): 1 common, 1 NC 

(Normally Close), dan 1 NO (Normally Open). 

3. Memiliki daya tahan sampai 10A. 

4. Pin koneksi data module relay dapat dihubungkan pada port 

mikrokontroller mana saja, sehingga mempermudah untuk menentukan pin 

yang akan digunakan. 

5. Dilengkapi dengan rangkaian penggerak (driver) relay dengan level 

tengan TTL sehingga dapat langsung dikendalikan oleh mikrokontroller. 

6. Driver bertipe “active low” atau kumparan relay akan aktif pada saat relay 

diberi logika “0” 

7. Driver dilengkapi dengan peredam GGL induksi sehingga tidak akan 

membuat reset sistem mikrokontroller. 

2.12 Gerbang Logika 

Gerbang logika adalah dasar pembentuk sistem elektronika digital adapun 

fungsi dari gerbang logika adalah untuk mengubah sinyal input menjadi sinyal 

output logis. Gerbang logika beroperasi berdasarkan sistem bilangan biner. 

Terdapat 7 gerbang logika dasar anatara lain adalah: 

1. Gerbang AND 

2. Gerbang OR 

3. Gerbang NOT 
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4. Gerbang NAND 

5. Gerbang NOR 

6. Gerbang X-OR 

7. Gerbang X-NOR 

pada penelitian ini digunakan gerbang logika OR yang difungsikan sebagai logika 

masukan dari relay dan saklar untuk menyalakan lampu. Gerbang logika OR 

mempunyai 2 input logika yang menghasilkan output yang bernilai logika 1, 

gerbang OR akan menghasilkan output yang bernilai logika 1 apabila salah satu 

dari input bernilai logika 1, makas untuk menghasilkan output bernilai logika 0 

dengan menggunakan gerbang OR kedua input harus bernilai logika 0. Berikut 

tabel kebenaran dari logika OR dapat dilihat pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Tabel kebenaran gerbang logika OR 

x y Z 

0 0 0 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 1 

 


