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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Penelitian sebelumnya 

 Penelitian yang pernah ada  sebelumnya  "Alat ukur tinggi dan berat badan 

manusia secara digital berbasis mikrokontroller AT89S51" [1]. Penelitian ini 

merancang sebuah alat ukur tinggi dan berat badan manusia menggunakan sensor 

ultrasonik sebagai sensor tinggi dan sensor flexiforce sebagai sensor berat. 

Hasilnya kemudian ditampilkan mengunakan LCD. Prinsip kerja alat ini 

memanfaatkan pantulan gelombang ultrasonik dan tekanan suatu benda. Sistem 

ini  terdiri  dari sensor flexiforce (sensor tekan), sensor jarak (ultrasonik), ADC, 

mikrokontroller,LCD dan sevensegmen. Sistem rangkaian ini merupakan 

rangkaian yang mampu merubah besaran jarak dan berat sehingga dapat diolah 

dan ditampilkan dalam bentuk elektris. 

Penelitian yang lain "Rancangan bangun alat ukur tinggi badan berbasis 

mikrokotroller AT89S52 dengan sensor ultrasonik PING" [2]. Penelitian ini 

merancang alat ukur tinggi badan mengunakan sensor ultrasonik PING sebagai 

sensor jarak dengan tampilan LCD 2X16 untuk menampikan data hasil 

pengukuran tinggi badan. Alat ukur tinggi badan dirancang lebih sederhana 

sehingga lebih memudahkan waktu pemakaian,sensor PING  diletakan pada posisi 

tepat menyentuh kepala sehingga lantai dijadikan halangan atau permukaan 

bidang pantul gelombang ultrasonik. Pantulan gelombang ultrasonik diterima 

kembali oleh sensor. Posisi sensor dapat disesuaikan dengan tinggi objek yang 

akan diukur, batang penyangga dibuat tidak permanen sehingga dapat digeser-

geser sesuai dengan tinggi badan. 

Penelitian yang lain "Alat ukur tinggi dan berat badan digital berbasis 

mikrokotroller" [3].  Penelitian ini  merancang alat yang bisa mengukur tinggi dan 

berat badan manusia secara bersamaan dengan tampilan digital. Sensor berat akan 

terhubung dengan mikrokontroller, bila sensor berat menerima beban atau 

tekanan, sensor akan mendapatkan data analog dan mengirim ke mikrokontroller.  

Mikrokontroller akan mengolah data analog ke data digital. Data digital dikirim 

ke LCD dan di tampilkan  begitu juga dengan proses sensor ultrasonik. 
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Penelitian ini merancang "Alat Ukur Berat Dan Tinggi Sapi" mengunakan 

sensor ultrasonik HC-SR04 sebagai sensor tinggi dan sensor loadcell sebagai 

sensor berat dengan tampilan LCD 16x2 dan juga smartphone sebagai tampilan 

dari hasil pengukuran dan juga hasil pengukuran tinggi dan berat sapi dapat 

disimpan di memori sd card. Prinsip kerja alat ini adalah apabila sensor berat 

dinaiki sapi atau diberi beban (tekanan)  maka berat dari sapi dapat diketahui oleh 

sensor loadcell dan sensor loadcell akan mengirim data berupa data analog ke 

HX711 dan HX711 akan mengolah data analog menjadi data digital dan HX711 

mengirim data digital ke arduino mega 2560 kemudian arduino mega megolah 

data digital dan dapat di tampilkan ke LCD 16x2 dan  android smartphone dan 

juga dapat menyimpan data dari hasil pengukuran begitu juga dengan sensor 

ultrasonik HC-SR04.  

 

2.2. Mikrokontroller arduino mega 2560 

  Arduino adalah pengendali mikro single-board yang bersifat open-source, 

diturunkan dari Wiring platform, dirancang untuk memudahkan penggunaan 

elektronik dalam berbagai bidang. Hardwarenya memiliki prosesor Atmel AVR 

dan softwarenya memiliki bahasa pemrograman sendiri. Bahasa yang dipakai 

dalam Arduino bukan assembler yang relatif sulit, tetapi bahasa C yang di 

sederhanakan dengan bantuan pustaka-pustaka (libraries) Arduino. Salah satu 

jenis Arduino Mega 2560. Keunggulan dari Arduino Mega 2560 selain mudah 

untuk digunakan, karena bahasa pemrograman yang di sederhanakan. Dengan 

jumlah 54 pin input dan output, 15 diantaranya bisa dipakai sebagai PWM serta 

16 digital pin input digital dapat menghandel banyak sensor atau modul lainya. 

 

 

Gambar 2.1. Arduino Mega 2560 



6 
 

2.3. Sensor Ultrasonik HC-RF04  

 HC-SRF04 adalah sensor non-kontak pengukur jarak menggunakan 

ultrasonik. Prinsip kerja sensor ini adalah transmiter mengirimkan gelombang 

ultrasonik, lalu diukur waktu yang dibutuhkan hingga datangnya pantulan dari 

obyek. Lamanya waktu ini sebanding dengan dua kali jarak sensor dengan obyek, 

sehingga jarak sensor dengan obyek dapat ditentukan dengan persamaan 2.1 

jarak = kecepatan suara x waktu pantul ……………. (2.1). 

 

 

Gambar 2.2. Pantulan Sensor Ultrasonik. 

 

 Dari gambar 2.2. ditujukan bahwa SRF04 dapat mengukur jarak dalam 

rentang antara 3cm – 3m dengan output panjang pulsa yang sebanding dengan 

jarak obyek. Sensor ini hanya memerlukan 2 pin I/O untuk berkomunikasi dengan 

mikrokontroller, yaitu TRIGGER dan ECHO. Untuk mengaktifkan SRF04 

mikrokontroller mengirimkan pulsa positif melalui pin TRIGGER minimal 10µs, 

selanjutnya SRF04 akan mengirimkan pulsa positif melalui pin ECHO selama 

100µs hingga 18ms, yang sebanding dengan jarak obyek. 

 

 

Gambar 2.3. Bentuk Fisik Sensor Ultrasonik HC-SR04 
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Tabel 2.1. konfigurasi pin ultrasonik HC-SR04 

Vcc 5vdc 

Trigger Output 

Echo Input 

Ground 0v 

 

Dari tabel 2.1. dan keterangan diatas sensor ini membutuhkan tegangan 

5VDC yang dihubungkan ke pin VCC dan pin ground yang di hubungkan ke pin 

ground. Pin echopulse berfungsi sebagai output dari sensor ultrasonik HC-SR04 

yang nantinya dihubungkan ke Arduino mega sehingga kontroller dapat membaca 

pulse yang dihasilkan sensor dan pin trigger pulse adalah pin input yang nantinya 

dihubungkan ke kontroller untuk mendapatkan pulse  dari kontroller. Bentuk fisik 

sensor HC-SR04 bisa dilihat pada gambar. 2.3. 

 

2.4. Sensor Loadcell 

 Loadcell merupakan salah satu komponen utama pada sistem timbangan 

digital. tingkat keakurasian suatu timbangan digital tergantung dari jenis dan tipe 

Loadcell yang dipakai. Setiap timbangan harus lulus legalisasi oleh badan 

Direktorat Metrologi, yaitu suatu badan yang berwenang untuk melegalisasikan 

atau mensahkan timbangan melalui sistem TERA. Setiap timbangan diharuskan 

melakukan TERA satu tahun sekali, karena semua timbangan dalam proses 

pemakaiannya pada jangka waktu tertentu akan mengalami deformasi mekanis 

pada frame timbangan, ini akan berpengaruh terhadap tingkat keakurasian dari 

loadcell pada timbangan. 

 Loadcell adalah alat yang bekerja secara mekanik biasa disebut 

Transducer, yaitu gaya yang bekerja berdasarkan prinsip perubahan akibat adanya 

tegangan mekanis yang bekerja, kemudian merubah gaya mekanik menjadi sinyal 

listrik. Untuk menentukan tegangan mekanis didasarkan pada hasil penemuan 

Robert Hooke, bahwa hubungan antara tegangan mekanis dan deformasi yang 

diakibatkan disebut regangan. Regangan ini terjadi pada lapisan kulit dari material 

sehingga memungkinkan untuk diukur menggunakan sensor regangan atau strain 

gauge. Contoh sensor loadcell bisa di lihat pada gambar. 2.4. 
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Gambar 2.4. Rangkaian Sensor Loadcell 

 

 

Gambar 2.5. Bentuk FisikSensor Loadcell 

 

2.5.Liquid Cristal Display (LCD) 

 Liquid Cristal Display (LCD) murupakan alat untuk menampilkan 

karakter data dari sebuah alat masukan seperti mikrokontroller. LCD untuk 

peralatan mikrokontroller ada beberapa tipe karakter yaitu: 8x2, 16x2, 20x2, 20x4 

dan 40x4 tergantung pemakaian. 

 Yang akan peneliti bahas adalah bertipe 16x2 (16 karakter x 2 baris) LCD 

dapat dilihat pada Gambar 2.6 Bentuk FisikLiquid Cristal Display(LCD), dan  

Tabel 2.2 konfigurasi pin LCD 16x2 (16 karakter x 2 baris) 
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Gambar 2.6.Bentuk FisikLiquid Cristal Display(LCD). 

 

Konfigurasi pin LCD dapat di lihat pada tabel 2.2. sebagai berikut ini. 

Tabel 2.2. konfigurasi pin LCD 16x2 

NO Nama Pin Deskripsi Port 

1 GND 0v GND 

2 vcc +5V VCC 

3 VEE Teggangan kontras LCD  

4 RS Registrasi Select, 0=Input Instruksi, 1=Input Data PD7 

5 R/W 1=read ; 0=write PD5 

6 E Enable Clock PD6 

7 D4 Data Bus 4 PC4 

8 D5 Data Bus 5 PC5 

9 D6 Data Bus 6 PC6 

10 D7 Data Bus 7 PC7 

11 Anode Teganan positf Backlight  

12 Katode Teganan Negatf Backlight  

 

2.6. Secure Digital(SD) 

Secure Digital atau SDcard tidak dapat dihubungkan langsung dengan 

arduino mega 2560 dengan kaki-kakanya. Dari tabel 2.3. pin konfigurasi peneliti 

memakai SPI mode yaitu serial peripheral interfaceyang nantinya akan 

dihubungkan sesuai dengan pin arduino mega 2560. SDcard bekerja pada 
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tegangan minimal 3.3VDC dan maksimal 5VDC contoh gambar 2.7. Bentuk Fisik 

Digital (SD) dan Tabel 2.4. Pin konfigurasi. 

 

Gambar 2.7. Bentuk Fisik Secure Digital (SD) 

 

Tabel 2.3. Pin konfigurasi SD card 
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2.7.  Modul Bluetooth HC-05 

 HC-05 adalah sebuah model bluetooth SPP(serial port protocol) yang 

mudah digunakan untuk komunikasi wireless (nirkabel) yang mengkonversi port 

serial bluetooth. HC-05 mengunakan modul bluetooth v2,0 + ERD (Enchanced 

data rate) 3 Mbps dengan memanfaatkan gelombang radio berfrekuensi 2,4 Ghz.  

Modul ini dapat digunakan sebagai slave maupun master. HC-05 memiliki 

2 mode konfigurasi, yaitu AT mode dan  komunikasi mode. AT mode berfungsi 

untuk melakukan pengaturan konfigurasi dari HC-05. Sedangkan komunikasi 

mode berfungsi untuk berkomunikasi bluetooth dengan piranti lain. 

 Dalam pengunaannya, HC-05 dapat beroperasi tanpa mengunakan driver 

khusus. Untuk berkomunikasi antar bluetooth, minimal harus memenuhi dua 

kondisi berikut: 

1. Komunikasi harus antara master dan slave. 

2. Password harus benar (saat melakukan pairing). 

jarak sinyalHC-05 adalah 30 meter, dengan kondisi tanpa halangan. bentuk 

fisik modul bluetooth HC-05 bisa di lihat pada gambar 2.9. 

 

Gambar 2.8. Rangkaian bluetooth HC-05. 

 

 

Gambar 2.9.Bentuk fisik bluetooth HC-05


