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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 Bab II merupakan bab yang mengkaji landasan teori yang manjadi dasar 

dalam pelaksanaan kegiatan tugas akhir. Landasan teori tersebut meliput definisi 

kesehatan, penggunaan SDK, dan penjelasan tentang komponen - komponen yang 

digunakan dalam kegiatan tugas akhir.  

2.1 Diet 

 Diet adalah mengurangi jumlah makanan yang dikonsumsi oleh seseorang. 

Jenis diet sangat dipengaruhi oleh latar belakang asal individu atau keyakinan 

yang dianut masyarakat tertentu. Walaupun manusia pada dasarnya adalah suatu 

kelompok masyarakat biasanya memiliki preferensi atau pantangan terhadap 

beberapa jenis makanan. 
[1]

. 

2.1.1 Pengobatan Kegemukan 

 Penurunan berat badan yang sehat memiliki 3 komponen yaitu mengontrol 

asupan energi, khususnya asupan lemak, meningkatkan pemakaian energi dengan 

aktifitas fisik dan mempertahankan kebiasaan tersebut agar berat badan tetap 

stabil. Kebiasaan yang harus dilakukan adalah
[1]

 

1. Asupan makanan tetap mengikuti pedoman piramida makanan (food Guide 

Pyramide), pemilihan makananyang rendah lemak dan kecukupan cairan. 
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Gambar 2.1 Piramida Makanan 

A. Konsumsi sedikit  

 sumber lemak: Minyak goreng, margarin, mentega, coklat dan 

makanan olahan seperti kue, biskuit, keripik dll. 

B. Konsumsi sedang 

 Sumber protein hewani dan nabati: Daging rendah lemak, telur, 

ikan, ayam tanpa kulit, kacang – kacangan, susu, keju, yogurt dan 

berbagai macam produk hasil olahan susu. 

C. Konsumsi banyak 

 Sumber karbohidrat: Padi – padian, umbi – umbian, roti, serial, 

tepung dan hasil lahannya sayuran dan buah –buahan. 

2. Frekuensi makan tetap 3 kali sehari dan hindari makan dalam jumlah banyak 

dalam satu waktu 

3. Penurunan berat badan yang terjadi jangan terlalu cepat atau ekstrim. 

Penurunan berat badan yang terjadi tidak boleh lebih dari 2pon/minggu karena 

akan menimbulkan stres pada tubuh. 
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4 Diet harus sesuai dengan kondisi individu masing–masing, hindari rasa lapar 

dan lelah. Kecukupan energi minimal 1200 – 1500 kkal/hari supaya tidak terjadi 

defisiensi vitamin dan mineral. 

5. Konsumsi makanan sehari – hari, hindari produk makanan yang menjanjikan 

dapat menurunkan berat badan dengan cepat. 

6. Melakukan olahraga yang intensif, istirahat yang cukup dan mengurangi strest. 

7. Setelah penurunan berat badan tercapai hendaknya tetap memlihara pola makan 

dan latihan fisik supaya dapat meningkatkan kesehatan.  

 Diet penurunan berat badan yang sesuai dan sehat bisa dilakukan dengan 

melakukan latihan fisik untuk mengontrol berat badan, penelitian berpendapat 

kemampuan seseorang dalam meningkatkan latihan fisik dapat mengurangi 

akumulasi lemak dalam tubuh. Strategi diet dengan meningkatkan asupan 

makanan dan aktifitas fisik dengan tujuan mengontrol berat badan dan supaya 

lebih sehat bagi perempuan sangat dianjurkan.  

 Hal diatas merupakan praktik diet yang sesuai dan sehat, namun 

berdasarkan studi-studi penelitian yang telah dilakukan menemukan berbagai 

macam praktek diet yang banyak dilakukan remaja. Berdasarkan penelitian 

Neumark Sztainer tahun 2002 dan krowhuk tahun 1998 menyebutkan bahwa 

macam-macam penurunan praktik diet penurunan berat badan terbagi ke dalam 2 

kategori 

1. Diet sehat 

 Prilaku diet sehat masih memenuhi kebutuhan gizi seseorang setiap 

harinya dan penurunan berat badan yang terjadi masih dalam tahap normal. 

Praktek diet sehat misalnya perubahan prilaku makan dengan mengurangi asupan 

lemak dan membatasi asupan energi,mengurangi makan cemilan dan 

meningkatkan aktifitas fisik. 

2. Diet tidak sehat 

 Prikalu diet penurunan berat badan yang dilakukan umumnya dengan cara 

mengurangi asupan makanan dan mengurangi frekuensi makan, sehingga 

kebutuhan zat gizi setiap harinya tidak terpenuhi. Praktek diet tidak sehat 
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misalnya dengan melewatkan waktu makan (sarapan, makan siang dan makan 

malam) 

2.1.2 Pengobatan Dasar Obesitas 

1. Diet. 

 Dianjurkan diet dengan rendah kalori tetapi cukup gizi, ialah 15 – 20 

kalori/kg.bb dengan komposisi 20% protein, 65% karbohidrat dan 15% lemak, 

komposisi tersebut mirip dengan komposisi diet B1 dari Askandar. Diet yang tak 

lazim misalnya diet hanya dengan protein saja (tiger diet), diet tidak makan nasi 

sama sekali, pada saat sekarang ini tidak sesuai lagi. 

2. Olah Raga 

  Disamping mempercepat metabolisme juga dapat membuat kondisi tubuh 

lebih segar dan dapat menambah estetika. Olah raga dimaksudkan agar jumlah 

kalori yang dikeluarkan tubuh lebih banyak daripada jumlah kalori yang masuk. 

Dengan olah raga yang baik akan terjadi peningkatan metabolisme. 

3. Obat-obatan. 

 Obat-obatan yang banyak digunakan untuk obesitas terdiri dari obat 

penahan nafsu makan di antaranya adalah golongan amfetamin, obat yang 

meningkatkan/mempercepat metabolisme tubuh misalnya preparat tiroid, obat 

pemacu keluarnya cairan tubuh misalnya diuretika; pencahar. Namun obat-obat 

tersebut bila digunakan dalam jangka panjang akan menyebabkan efek samping 

sangat merugikan tubuh. Oleh karena itu penggunaannya sebaiknya disertai 

kontrol ketat. 11  

4. Pembedahan. 

 Operasi jejuno-ileal by-pass dilakukan memotong sebagian usus halus 

yang menyerap makanan, tetapi resikonya cukup besar sehingga hal tersebut harus 

dilakukan dengan indikasi yang cukup kuat, yaitu apabila obesitas tak dapat 

diobati dengan tindakan konservatif 3 Operasi pengambilan jaringan lemak 

(adipektomi), lebih cenderung bersifat estetika
[1]

. 

2.2 Alat Timbanganan 

Timbangan merupakan alat ukur untuk menentukan jumlah berat. 

Timbangan banyak digunakan oleh industri maupun personal untuk kepentingan 
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komersial atau non komersial. Alat timbangan dibagi menjadi 3 jenis yaitu 

timbangan analog, timbangan digital dan timbangan hybrit. terdapat beberapa 

perbedaan diantara kedua jenis timbangan tersebut diantaranya adalah 

2.2.1 Timbangan Analog 

Timbangan analog adalah jenis timbangan yang bekerja secara mekanis 

dengan sistem pegas. Biasanya jenis timbangan ini menggunakan indikator berupa 

jarum sebagai penunjuk ukuran massa yang telah terskala.  

2.2.1.1 Timbangan Bayi 

Timbangan yang dapat digunakan untuk mengukur berat tubuh bayi. 

Timbangan ini memiliki penunjukkan skala analog yang terlihat saat bayi 

diletakkan pada tempatnya. Alat ini dibuat dalam pilihan warna putih yang aman 

saat digunakan. Timbangan ini dapat menjadi petunjuk Ibu mengukur 

perkembangan berat tubuh bayi saat dirumah. Timbangan ini dapat mengukur 

hingga berat tubuh 20kg. 

 

 

Gambar 2.2 Timbangan Bayi 

2.2.1.2 Timbangan Dapur Manual Oxone  

Produk ini merupakan sebuah timbangan dengan ukuran kecil dari Oxone. 

Timbangan ini sangat praktis dan akurat untuk menimbang berbagai macam bahan 

makanan yang kecil-kecil seperti untuk membuat kue atau porsi makanan yang 

kecil. Anda tidak perlu takut bahan makanan Anda tumpah dengan wadah yang 

lebar dari timbangan ini. 
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Gambar 2.3 Timbangan Dapur Manual Oxone 

2.2.1.3 Timbangan Gantung 

Timbangan ini  merupakan timbangan yang sering digunakan oleh orang-

orang yang sedang bekerja di pasar. Timbangan ini sangat gampang untuk 

digunakan, karena barang yang akan ditimbang cukup digantung dipengait 

tersebut. 

Gambar 2.4 Timbangan Gantung 

2.2.2 Timbangan Digital 

Timbangan digital adalah jenis timbangan yang bekerja secara elektronis 

dengan tenaga listrik. Umumnya timbangan ini menggunakan arus lemah dan 

indikatornya berupa angka digital pada layar bacaan. 
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2.2.3 Timbangan Hybrit 

Timbangan yang cara kerjanya merupakan perpaduan antara timbangan 

manual dan digital. Timbangan Hybrid ini biasa digunakan untuk lokasi 

penimbangan yang tidak ada aliran listrik. Timbangan Hybrid menggunakan 

display digital tetapi bagian paltform  menggunakan plat mekanik 

2.3 Index Masa Tubuh (IMT) 

IMT (Index Masa Tubuh) adalah metoda yang dikeluarkan oleh WHO 

(Badan Kesehatan Dunia) dan yang paling sering dipakai untuk penentuan berat 

badan ideal. Penggunaan IMT hanya dapat diterapkan pada orang dewasa baik itu 

laki - laki atau perempuan yang berumur diatas 18 tahun. Rumus untuk mengukur 

berat badan ideal dengan menggunakan metode IMT adalah sebagai berikut  

 IMT (kg/m²)= Berat badan (kg) / (Tinggi badan)² (m²)  

Batas ambang untuk lelaki dan perempuan Indonesia dianggap sama yaitu kurus 

sekali <17 kg/m², kurus 17-18,4 kg/m², normal 18,5–25,0 kg/m², gemuk 25,1-27 

kg/m², gemuk sekali >27 kg/m²
[2]

. 

2.4 Arduino 

Arduino merupakan development board yang bersifat open hardware, 

artinya bahwa Arduino dikembangkan dengan sumber daya terbuka. Arduino 

pertama kali diproduksi di Ivea, Italia. Adapun developer pertama sekaligus 

founder dari Arduino adalah Massimo Banzi dan David Cuartielles. Arduino 

memproduksi jenis arduino dengan berbagai macam controller, diantaranya 

Arduino Lily, Arduino Mega, Arduino Uno, Arduino Leonardo, Arduino Mini, 

Arduino Nano dan lain sebagainya
[4]

. 

2.5.1 Arduino Duemilanove 

Arduino duemilanove adalah microcontroller Board yang memiliki 

ATMega168 atau ATmega328. Arduino duemilanove memiliki 14 pin digital 

input dan output yang mana 6 diantaranya dapat digunakan sebagai output PWM, 

selain itu memiliki 6 input analog, usb connection, power jack, ICSP header, dan 

tombol reset. Duemilanove berarti 2009 dalam bahasa Italia dan arduino tersebut 

dinamakan setelah tahun peluncurannya.
[3] 

Pada tabel 2.1 berikut menunjukkan 

spesifikasi dari arduino duemilanove. 
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Tabel 2.1 Spesifikasi Arduino Duemilanove 

Microcontroller  ATmega168  

Operating Voltage  5V  

Input Voltage (recommended)  7-12V  

Input Voltage (limits)  6-20V  

Digital I/O Pins  14 (of which 6 provide PWM output)  

Analog Input Pins  6  

DC Current per I/O Pin  40 mA  

DC Current for 3.3V Pin  50 mA  

Flash Memory  16 KB (ATmega168) or 32 KB  

 (ATmega328) of which 2 KB used 

by bootloader  

SRAM  1 KB (ATmega168) or 2 KB 

(ATmega328)  

EEPROM  512 bytes (ATmega168) or 1 KB  

 (ATmega328)  

Clock Speed  16 MHz  

 

2.5.2 Power Suplay Untuk Arduino Duemilanove 

Power supplay merupakan sumber listrik yang digunakan untuk 

menghidupkan komponen elektronika pada arduino. Jenis arus yang digunakan 

pada arduino adalah arus ADC baik dari adaptor ataupun baterai. Arahan dari 

baterai dapat dimasukkan ke dalam header pin Gnd Vin dari konektor Daya. 

Besarnya poltase yang direkomendasikan untuk arduino duemilanove adalah 

sebesar 7-12 VDC. Pemberian power dibawah 7 V dapat mengakibatkan pin 5 

Vout tidak dapat berfungsi dengan sempurna, nilai keluaran dari Vout-nya tidak 

tepat 5 V melainkan dibawah 5 V. Selain itu, sistem kerja board tidak akan stabil. 

Sebaliknya, jika pada arduino diberikan daya lebih besar dari 12 V maka 

tegangan regular akan panas dan merusak board.  
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Selain menggunakan power jack, arduino telah dilengkapi dengan Vin 

yang dapat menerima input power ke microcontroller. Namun untuk power ini 

dianjurkan hanya untuk voltase sebasar 5 V. Disamping itu untuk pemberian 

voltase bisa dapat dilakukan dengan menggunakan power melalui port USB FTDI 

yang dijadikan power ke board arduino
[5]

. 

2.5.3 Input – Output Pada Arduino Duemilanove 

Pada Arduino duemilanove terdapat 14 pin digital yang digunakan sebagai 

input atau output dan terdapat 6 pin input analog yang masing-masing 

menyediakan 10 bit resolusi yaitu 1024 nilai. Setiap pin dapat memberikan atau 

menerima maksimum 40 mA dan memiliki resistor pull-up internal. Selain itu 

terdapat beberapa pin yang meiliki fungsi khusus
[5]

: 

1. PWM dapat digunakan pada pin 3, 5, 6, 9, 10 dan 11 yang menyediakan 8 

bit PWM output dengan analogWrite() function. 

2. Komunikasi serial dapat digunakan pada pin 0 (RX) dan 1 (TX). RX 

digunakan untuk menerima dan TX digunakan untuk mengirim data 

serial. 

3. Pin 10, 11, 12, 13 dapat mendukung komunikasi SPI (SS, MOSI, MISO, 

SCK). 

4. Pin 13 digital sebagai indikator atau running test pogram.  

2.6 Sensor Ultrasonik 

Sensor Ultrasonik adalah alat elektronika yang kemampuannya bisa 

mengubah dari energi listrik menjadi energi mekanik dalam bentuk gelombang 

suara ultrasonik. Sensor ini terdiri dari rangkaian pemancar ultrasonik yang 

dinamakan transmitter dan penerima ultrasonik yang disebut receiver. Alat ini 

digunakan untuk mengukur gelombang ultrasonik. Gelombang ultrasonik adalah 

gelombang mekanik yang memiliki cirri-ciri longitudinal dan biasanya memiliki 

frekuensi diatas 20 Khz. Gelombong utrasonik dapat merambat melalui zat padat, 

cair maupun gas. Gelombang ultrasonik adalah gelombang rambatan energi dan 

momentum mekanik sehingga merambat melalui ketiga element tersebut sebagai 

interaksi dengan molekul dan sifat enersia medium yang dilaluinya
[6]

. 
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                     Gambar 2.5 Skematik PING Sensor 

Tabel 2.2 Spesifikasi Sensor Ultrasonik 

Nama Keterangan 

Supply voltase 5 VDC 

Package 3 pin (ground,power,signal) 

Operating temperature 0-700 C 

Size 22 mm x 46 mm x 16 mm 

Berat 9 gram 

 

2.7 Sensor Load Cell 

Load cell adalah komponen utama pada sistem timbangan digital. Tingkat 

keakurasian timbangan bergantung dari jenis load cell yang dipakai. Sensor load 

cell apabila diberi beban pada inti besi maka nilai resistansi distrain gaugenya 

akan berubah yang dikeluarkan melalui empat buah kabel. Dua kabel sebagai 

eksitasi dan dua kabel lainnya sebagai sinyal keluaran ke kontrolnya 

Sebuah load cell terdiri dari konduktor, strain gauge, dan wheatstone 

bridge. Berikut ini beberapa penjelasan mengenai definisi load cell. Tegangan 

keluaran dari sensor load cell sangat kecil, sehingga untuk mengetahui perubahan 

tegangan keluaran secara linier dibutuhkan rangkaian penguat instrumen. Dalam 

hal ini digunakan IC amplifier instrumen INA125P yang memang dibuat khusus 

untuk menguatkan tegangan keluaran yang sangat kecil hingga kurang dari satuan 
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milivolt, salah satunya sensor load cell, hingga ukuran tegangan dalam satuan 

milivolt
[13]

.  

2.8 IC INA125P  

IC INA125P merupakan sebuah penguat yang digunakan untuk mengolah 

keluaran yang dikeluarkan oleh load cell. IC ini digunakan agar keluaran dari load 

cell bisa terbaca oleh arduino. Keluaran dari IC tersebut berupa voltase yang 

apabila load cell ditekan maka resistansi keluarannya akan berubah. Voltase yang 

digunakan IC ini adalah 2.7 V s/d 36V. Dibawah ini merupakan datashit IC 

INA125P. 

  

Gambar 2.6 Pin IC INA125P 

 Dibawah ini beberapa pin yang digunakan agar INA125P bisa berjalan dan 

bisa terbaca oleh arduino: 

- PIN 1 dan 2 merupakan V+ dan SLEEP. Pin tersebut merupakan pin yang 

menerima tegangan. Voltase yang dapat diterima oleh pin tersebut sebesar 

2.7 V s/d 36 V.  

- Pin 3, 5 12. Pin tersebut merupakan Ground. 

- Pin 6,7. Merupakan pin V+ dan V-. Pin tersebut merupakan pin input yang 

disambungkan dengan load cell. 
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- Pin 8,9. Merupakan pin Rg. Pin ini disambungkan dengan menggunakan 

Rg sebesar 6 Ohm. Semakin besar nilai Rg yang digunakan maka semakin 

kecil keluaran yang diterima oleh arduino. 

- Pin 10, 11. Merupakan pin Vo dan Sense. Pin tersebut merupakan keluaran 

yang nantinya disambungkan dengan analog arduino. 

2.9 XAMPP 

XAMPP adalah perangkat lunak bebas yang befungsi sebagai sebuah lokal 

server (localhost). XAMPP merupakan perangkat lunak yang mendukung untuk 

diterapkan pada berbagai platform (multiplatform support), artinya, XAMPP 

dapat diterapkan pada banyak sistem operasi, seperti Windows, Unix, Mac OS, 

dan Solaris. 

Nama XAMPP itu sendiri merupakan singkatan dari X (x artinya 

mendukung banyak sistem operasi), A untuk Apache, M untuk MySQL, P untuk 

PHP dan P untuk Perl.  Apache merupakan aplikasi web server, dengan adanya 

Apache tersebut maka bahasa pemrograman berbasis server side scripting dapat 

dijalankan. 

 

Gambar 2.7 XAMPP 

2.10 UML(Unified Modeling language) 

 UML merupakan suatu bahasa botasi berupa grafik atau gambar yang 

digunakan untuk merancang, menjabarkan, mendokumentasikan dan membuat 
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struktur solusi dalam perancangan perangkat lunak. Saat ini UML merupakan 

bahasa pemodelan yang cukup diandalkan oleh user, developer, sistem analist, 

maupun pihak lain yang terlibat dalam perancangan perangkat lunak. Hal ini 

dikarenakan UML cukup mudah untuk dipahami. Pada dasarnya UML tidak 

terikat oleh suatu bahasa perograman tertentu. Hal ini membuat UML digunakan 

secara luas. Dalam penggunaannya, UML merupakan notasi-notasi khusus. Notasi 

pada UML merupakan bentuk khusus yang menggambarkan berbagai diagram 

yang miliki arti dan tujuan yang spesifik. Pada sub bab berikut ini akan dijabarkan 

beberapa jenis UML
[7]

. 

2.10.1 Use Case Diagram 

 Use Case Diagram adalah sebuah diagram yang memvisualisasikan 

fungsionalitas yang diharapkan dari sebuah sistem. Pada umumnya, pada use case 

diagram terdiri dari komponen yang meliputi use case dan actor. Use case 

merupakan sebuah interaksi antara aktor dan sistem. Sedangkan aktor adalah 

manusia, entitas, mesin atau sistem lain yang berinteraksi dan melakukan aktifitas 

tertentu. Penggunaan use case diagram dapat membantu dalam menyusun 

requirement sebuah sistem dan merancang test case untuk fitur  pada sebuah 

sistem. 

2.10.2 Class diagram 

 Class diagram adalah diagram UML yang menggambarkan tentang 

keadaan suatu sistem yang didalamnya terdapat fungsi atau prosedur-prosedur. 

Selain itu, class diagram dapat digunakan untuk memvisualisasikan struktur dan 

deskripsi dari sebuah class, package serta hubungan satu dengan yang lainnya 

seperti pewarisan, asosiasi dan lain sebagainya. 

2.10.3 Activity Diagram 

 Activity diagram adalah diagram UML yang menggambarkan berbagai 

aliran aktivitas dalam sistem yang sedang dirancang. Activity diagram merupakan 

state diagram khusus. Diamana sebagaian besar state merupakan diagram tidak 

menggambarkan behavior dari sebuah sistem melainkan lebih menggambarkan 

pada proses-proses dan jalur-jalur aktivitas. 
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2.10.4 Sequence Diagram 

 Sequence diagram menggambarkan interaksi antar objek didalam dan 

disekitar sistem dalam bentuk message yang digambarkan terhadap waktu. 

Sequence diagram biasa digunakan untuk menggambarkan scenario atau 

rangkaian langkah-langkah yang dilakukan sebagai respon dari sebuah event 

untuk menghasilkan output tertentu. 

2.10.5 Collaboration Diagram 

 Collaboration diagram memiliki fungsi yang sama seperti sequence 

diagram. Namun lebih menitik beratkan pada peran masing-masing objek dan 

bukan pada waktu penyampaian message. Setiap message memiliki sequence 

number, dimana message dari level tertinggi nomor 1. Message dari level yang 

sama miliki prefix yang sama. 

2.10.6 Deployment Diagram 

 Deployment diagram menggambarkan detail bagaimana komponen di 

deplay dalam infastruktur sistem, dimana komponen akan terletak (pada mesin, 

server atau piranti keras), bagaimana kemampuan jaringan pada lokasi tersebut, 

spesifikasi server dan  hal-hal yang bersifat fisikal. Sebuah node adalah server, 

workstation atau piranti keras lain yang digunakan untuk men-deploy komponen 

dalam lingkungan sebernarnya. 

2.11 Regulator 

 Regulator adalah suatu rangkaian elektronik yang berfungsi untuk 

mengatur agar tegangan keluarannya tetap berada pada posisi yang ditentukan 

walau tegangan masukkannya berubah – ubah. Rangkaian regulator ini kemudian 

dikemas dalam bentuk sirkuit terintegrasi. Pada gambar dibawah ini merupakan 

contoh gambar macam - macam dari transistor 
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Gambar 2.8 Contoh Regulator 

 IC regulator banyak dijumpai di masyarakat. Salah satu ic yang digunakan 

adalah fixed voltage regulator. Ic regulator jenis ini merupakan regulator yang 

jenis keluarannya telah ditentukan sehingga tidak banyak komponen tambahan 

untuk merangkai regulator menggunakan ic ini. contoh ic regulator ini yan paling 

populer adalah keluaran 78XX (Positif) dan 79XX (Negatif). Tanda XX 

merupakan besar tegangan keluaran yang diatur oleh IC tersebut. Dibawah ini 

salah satu contoh ic regulator yang telah ditentukan keluarannya 

1. Regulator 7805 atau 7905 menghasilkan tegangan keluaran sebesar 

+5VDC atau -5VDC.
  

2. Regulator 7809 atau 7909 menghasilkan tegangan keluaran sebesar 

+9VDC atau -9VDC. 

3. Regulator 7812 atau 7912 menghasilkan tegangan keluaran sebesar 

+12CDV atau -12VDC
[9]

. 

2.12 Dioda 

Dioda adalah suatu komponen elektronika yang dapat melewatkan arus 

hanya pada satu arah saja. Dioda pada umumnya diselimuti oleh selinder gelas 

kecil. Tanda garis hitam neunjukkan terminal negative (katoda). Dioda bekerja 

memanfaatkan karakteristik dari semikonduktor tipe P dan N yang biasa disebut 

P-N Junction. Kombinasi ini menyebabkan dioda hanya dapat dilalui oleh arus 

dari satu arah (forward bias) dan akan memblok arus yang mengalir melalui arah 

sebaliknya. 

Dioda memang peran yang sangat penting dalam dunia elektronil, 

diantaranya untuk menghasilkan tegangan searah dari tegangan bolak balik, untuk 
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saklar elektronik, laser semikonduktor, lampu LED dan lain-lain. Pada gambar 

dibawah ini merupakan gambar dioda 

 

Gambar 2.9 Dioda 

Setiap dioda memiliki dua terminal yaitu terminal positif disebut anoda 

dan terminal negatif disebut katoda. Katoda dapat dengan mudah di identifikasi 

pada sebuah dioda dengan melihat garis merah atau hitam yang melingkari dioda.  

Seperti yang telah dijelaskan bahwa dioda hanya dapat meloloskan arus dari satu 

arah yaitu dari anoda ke katoda dan menghadang langsung arus yang datang dari 

arah sebaliknya. Kesalahan dalam memasang komponen dapat berakibat pada 

rangkaian tidak dapat bekerja atau bahkan dapat merusak komponen yang lain. 

2.13 Arduino SDK 

 Arduino SDK merupakan SDK (Software Developer kit) yang digunakan 

untuk melakukan pemrograman untuk perangkat arduino atau pun perangkat 

development board lain yang compatible dengan arduino, seperti DFRobot atau 

Freeduino dan Seeeduino. Arduino SDK dapat melakukan flashing terhadap 

berbagai macam board arduino
[10]

. 



II-17 

 

 

Gambar 2.10 Arduino SDK Board Support 

 Arduino SDK dikembangkan dari berbagai macam sumber yang 

diantaranya adalah Java-Processing, AVR-GCC dan beberapa perangkat lunak 

open source lainnya. Arduino SDK dapat diinsatal pada Windows, Linux dan Mac 

OS, Arduino SDK dapat dijalankan dalam 2 jenis arsitektur yakni x86 dan x64 (32 

dan 64 but OS). Arduino SDK dapat diunduh secara gratis di situs  resmi arduino. 

2.14 Visual Basic.Net 

 Microsoft Visual Basic Studio .Net adalah sebuah alat untuk 

mengembangkan dan membangun aplikasi yang bergerak di atas sistem .Net 

Framework dengan menggunakan bahasa BASIC. Dengan menggunakan alat ini, 

paraprogrammer dapat membangun aplikasi Windows Form, aplikasi web 

berbasis ASP.Net juga aplikasi command-line. Alat ini dapat diperoleh secara 

terpisah dari beberapa produk lainnya seperti (Microssft Visual C++, Visul C# 

atau Visual J#) atau dapat diperoleh secara terpadu dalam microsoft Visual Studio 

.Net. Bahasa Visual Basic .Net sendiri menganut paradigma bahasa pemograman 

berorientasi objek yang dapat dilihat sebagai evolusi dari Microsoft Visual Basic 

versi sebelumnya yang diimplementasikan diatas .Net. 

2.14.1 Komunikasi Arduino dan Visual Basic .Net 

 Digunakan komunikasi antara board dan komputer atau perangkat lain. 

Semua papan memiliki minimal satu port serial (juga dikenal sebagai sebagai 
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UART atau USART) Serial. Ini berkomunikasi pada pin digital 0 (RX) dan 1 

(TX) juga dengan komputer dengan menggunakan USB. Jadi jika menggunakan 

fungsi ini tidak dapat menggunakan pin 0 dan 1 untuk input digital atau output. 

Dapat menggunakan lingkungan arduino built-in  monitor serial untuk 

berkomuniasi dengan papan arduino. Klik tombol Serial Monitor di toolbar dan 

pilih baud rate yang sama digunakan dalam panggilan untuk memulai. 

 DFRduino dapat terhubung ke PC melalui USB port. Visul Basic.Net 

dapat diprogram dengan menerima dan mengirimkan data melalui USB Port. 

Microkontroler digunakan untuk mengontol sesuatu. Sesuatu tersebut bisa berupa 

lampu led, suhu air dan lain – lain. Kata ‘dimana-mana’ tampaknya hampir 

ditemukan untuk digunakan pada penggunaan microkontroller. Ketika dapat 

diterima oleh microkontroller arduino, data dikirim melalui USB Port ke PC yang 

kemudian akan diterima oleh Visual.Net dengan memanfaatkan method yang 

terdapat pada Visul Basic.Net yaitu Serial.Port
[14]

. 


