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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1. DETEKSI GERAKAN 

Deteksi gerakan secara sederhana dapat dilakukan dengan 

mencari beda antara 2 buah citra yang berurutan pada hasil pencitraan 

menggunakan kamera video digital. Ada berbagai macam metode untuk 

membandingkan dua buah gambar. Metode yang sederhana dan 

prosesnya tidak terlalu berat yaitu dengan mencari nilai perbedaan piksel 

tertinggi dan membandingkannya dengan suatu nilai batas. Jika nilai 

perbedaan lebih tinggi dari nilai batas maka disimpulkan terdapat 

perbedaan pada kedua gambar tersebut. Agar rentang perbedaan piksel 

tidak terlalu jauh maka sebaiknya dilakukan  greyscale terlebih dahulu, 

yaitu dengan mengambil nilai rata – rata komponen RGB.  

Jika terdapat 2 buah gambar, gambar 1 dan gambar 2 masing – 

masing merupakan nilai piksel gambar acuan dan gambar yang akan 

dibandingkan, sehingga mendapatkan nilai perbedaan piksel tertinggi, dan 

nilai batas yang telah ditetapkan, maka jika nilai batas > beda pixel berarti 

terdapat perbedaan pada kedua gambar. Nilai batas digunakan untuk 

mentoleransi nilai perbedaan yang dianggap terlalu kecil. (Santoso:2009). 

2.1.1 Sum Of Absolute Difference 

Sum Of Absolute Difference adalah salah satu algoritma yang 

digunakan untuk mencari pencocokan blok gambar. Diantara berbagai 
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macam metode deteksi gerak, algoritma pencocokan blok adalah yang 

paling banyak digunakan dan popular karena kesederhanaan dalam 

aplikasinya. Pada algoritma pencocokan blok, suatu blok citra yang 

berpusat pada satu titik di tengahnya di frame sekarang dibandingkan 

dengan blok kandidat di frame  referensi berdasarkan perbedaan atau 

persaaan tertentu untuk menemukan blok cocok yang terbaik pada area 

yang dicari. 

 

Gambar 2.1 Pencocokan Blok Gambar  

 

 

 



9 

 
 

   

 

 

 

 

 
Gambar 2.2 Skema Deteksi Gerak SAD 

2.1.2 Histogram 

Informasi penting mengenai isi citra digital dapat diketahui dengan 

membuat histogram citra. Histogram citra adalah grafik yang 

menggambarkan penyebaran kuantitatif nilai derajat keabuan (grey level) 

pixel didalam atau bagian tertentu citra.  Misalkan citra digital memiliki L  

derajat keabuan, yaitu dari nilai 0 sampai L -1 (misalnya pada citra dengan 

kuantisasi derajat keabuan 8 bit, nilai derajat keabuan dari 0 sampai 255). 

Gambar dibawah ini memperlihatkan contoh sebuah histogram citra yang 

dalam hal ini k menyatakan derajat keabuan dan nk menyatakan jumlah 

pixel yang memiliki nilai keabuan k. 

Diff Diff 

Abs. Abs. 

Motion 
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Gambar 2.3 Histogram citra 

Seringkali pada beberapa operasi pengolahan citra jumla pixel yang 

memiliki derajat keabhuan k dinormalkan terhadap jumlah seluruh pixel di 

dalam citra. 

 

Sehingga 0 ≤ h1 ≤ 1. Persamaan diatas menyatakan frekuensi 

kemunculan nisbi (relative) dari derajat keabuan pada citra tersebut. 

Khusus untuk citra berwarna, histogramnya dibuat untuk setiap kanal 

RGB.  

 Histogram citra menunjukkan banyak hal tentang kecerahan dan 

kontras dari sebuah gambar. Puncak histogram menunjukkan intensitas 

pixel yang menonjol. Lebar dari puncak menunjukkan rentang kontras dari 

gambar. Citra yang mempunyai kontras terlalu terang atau terlalu gelap 

memiliki histogram yang sempit. Histogramnya terlihat hanya 

menggunakan setengah dari daerah derajat keabuan. Citra yang baik 

memiliki histogram yang mengisi daerah derajat keabuan secara penuh 

dengan distribusi yang merata pada setiap derajat keabuan pixel. 

 

2.1.3 Thresholding 

 Thresholding adalah suatu proses pengolahan gambar digital yang 

digunakan untuk mengubah gambar grayscale dengan kemungkinan nilai 
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gray level lebih dari dua macam ke dalam gambar biner, dimana hanya 

dimiliki dua buah nilai yaitu hitam (0) dan putih (1). Dalam hal ini, titik 

dengan nilai rentang nilai keabuan tertentu diubah menjadi berwarna 

hitam dan sisanya menjadi putih, atau sebaliknya. Salah satu 2 operasi 

pengambangan yang digunakan adalam pengambangan tunggal. 

Pengambangan tunggal memiliki sebuah nilai batas ambang. Fungsi 

transformasi yang digunakan dapat dilihat pada persamaan dibawah ini. 

퐾 =       0, 푗푖푘푎      퐾   < ambang
1, 푗푖푘푎     퐾   ≥ ambang    

atau 

퐾 =       0, 푗푖푘푎      퐾   ≥ ambang
1, 푗푖푘푎     퐾  <  ambang    

 Penentuan batas ambang ini digunakan untuk menentukan batas 

yang digunakan dalam batas deteksi gerakan. 

 

2.2 WEBCAM 

Webcam (singkatan dari web camera) adalah sebutan bagi kamera 

real-time (bermakna keadaan pada saat ini juga) yang gambarnya bisa 

diakses atau dilihat melalui World Wide Web, program instant messaging, 

atau aplikasi video call. Istilah webcam merujuk pada teknologi secara 

umumnya, sehingga kata web kadang-kadang diganti dengan kata lain 

yang mendeskripsikan pemandangan yang ditampilkan di kamera, 

misalnya StreetCam yang memperlihatkan pemandangan jalan. Ada juga 

Metrocam yang memperlihatkan pemandangan panorama kota dan 

pedesaan, TraffiCam yang digunakan untuk memonitor keadaan jalan 
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raya, cuaca dengan Weather Cam, bahkan keadaan gunung berapi 

dengan VolcanoCam. Webcam atau web camera adalah sebuah kamera 

video digital kecil yang dihubungkan ke komputer melalui (biasanya) port 

USB ataupun port COM. 

2.2.1 Jenis Webcam  

a. Serial dan Parallel Port WebCam  

WebCam jenis ini sudah terlalu tua dan jarang ditemukan lagi, 

karena sudah tidak ada yang memproduksi. Selain itu, kamera jenis 

ini menghasilkan kualitas gambar yang rendah dan frame rate yang 

rendah pula.  

b. USB WebCam 

WebCam jenis ini merupakan solusi bagi pengguna baru dan 

amatir. Mendukung fasilitas PnP ( Plug and Play ) dan dapat 

dihubungkan ke port USB tanpa harus mematikan komputer, tetapi 

syaratnya sistem operasi komputer harus mendukung fasilitas USB 

port.  

c. Firewire dan Card Based WebCam 

Firewire adalah salah satu teknologi video capture device yang 

diperlukan bagi kamera yang mendukungnya. Pada umumnya 

WebCam yang membutuhkan video capture device harganya 

mahal, akan tetapi dapat menghasilkan frame rate tinggi, yaitu 24 

sampai 30 frame per second ( fps ). 

d. Network and Wireless Camera  
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Network Camera adalah perangkat kamera yang tidak memerlukan 

sama sekali fasilitas komputer, karena dapat langsung terhubung 

ke jaringan melalui modem. Transfer gambar dan suara langsung 

menuju jaringan LAN atau line telepon via modem. 

2.2.2 Bagian dan Kelengkapan Webcam 

Webcam terdiri dari sebuah lensa, sensor gambar (image sensor) dan 

sirkuit elektronik pendukung. Sensor gambar dapat berupa CMOS dan 

CCD.  

Webcam dilengkapi dengan peralatan tambahan, yaitu :  

a. Kabel data, merupakan kabel penghubung antara webcam dengan 

komputer/ pheripheral lainya.  

b. Tombol Snapshot, adalah tombol untuk pengambilan gambar 

bergerak dan menyimpan dalam bentuk foto 

c. Pengatur Focus, digunakan untuk mengatur lensa agar gambar 

yang ditampilkan jelas  

d. Lensa Camera, digunakan untuk mengambil gambar/ video  

Lensa kamera yang sering digunakan adalah lensa plastik yang dapat 

digerakan (diputar) oleh pengatur focus. Webcam membutuhkan resolusi 

VGA rata-rata 25 frame/detik, atau dengan resolusi yang lebih tinggi 1.3 

megapixel.  

2.3  LAMPU LALU LINTAS 

Menurut Penjelasan UU Lalu Lintas No. 14 tahun 1992 pasal 8 ayat 

1 huruf C menyebutkan bahwa “Pengertian alat pemberi isyarat lalu lintas 
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adalah peralatan teknis berupa isyarat lampu yang dapat dilengkapi 

dengan bunyi untuk memberi peringatan atau mengatur lalu lintas orang 

dan  atau kendaraan di persimpangan, persilangan sebidang ataupun 

pada arus jalan”. Jadi lampu lalu lintas dapat diartikan sebagai lampu yang 

digunakan untuk mengatur kelancaran lalu lintas di suatu persimpangan 

jalan dengan cara memberi kesempatan pengguna jalan dari masing-

masing arah untuk berjalan secara bergantian. Pada setiap lampu lalu 

lintas terdapat 3 buah lampu yang berwarna merah, kuning, dan hijau. 

Merah berarti berhenti, kuning berarti hati-hati, sedangkan hijau berarti 

jalan.  

Secara default, setiap lampu lalu lintas akan mengatur laju 

kendaraan yang akan berjalan lurus dan berbelok ke kanan. Sedangkan 

belok kiri diperbolehkan langsung kecuali ada lampu lalu lintas atau 

rambu-rambu lalu lintas lain yang mengatur belokan ke kiri. Hal itu telah 

diatur di Penjelasan UU Lalu Lintas No.14 tahun 1992. (Soeharto : 1992) 

 

2.4  SISTEM PENGENDALI 

Pengendalian berkaitan erat dengan strategi yang memungkinkan 

sebuah komputer yang berperan sebagai otak dalam sistem pengendalian 

mengarahkan gerak-gerakan dari sebuah alat terkendali dan menerima 

respons dari sensor yang dimiliki oleh alat terkendali tersebut ke 

komputer. Strategi inilah yang dikenal sebagai teori pengendalian. 

Pengendalian ini telah dikembangkan dan diterapkan secara luas dalam 

masalah perekayasaan.  
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Industri besar dan modern sangat memerlukan tenaga ahli 

perencanaan sistem pengendali dan perancangan desain sistem 

pengendali, termasuk teknisi professional sebagai operator. Tidak 

menutup kemungkinan bahwa mereka berasal dari berbagai disiplin ilmu 

yang saling berhubungan karena teori sistem pengendali modern 

dikembangkan guna mengatasi kerumitan yang dijumpai pada berbagai 

sistem pengendalian yang menuntut kecepatan dan ketelitian yang tinggi 

dengan hasil output yang optimal. (Supriadi, 2005:7) 

Dalam sistem pengendali, mengenal adanya sistem pengendali 

loop terbuka dan sistem pengendali loop tertutup 

2.4.1 Sistem Pengendali Loop Terbuka. 

Sistem pengendali loop terbuka  adalah sistem pengendali yang 

sinyal keluarannya tidak berpengaruh terhadap aksi pengendalian karena 

di dalam sistem pengendali  terbuka tidak ada proses umpan balik sinyal 

output ke dalam sinyal input. Dengan demikian didalam sistem pengendali 

ini tidak ada proses untuk membandingkan antara sinyal keluaran dengan 

sinyal masukan. Gambar berikut adalah diagram blok untuk sistem kendali 

loop terbuka. Gambar dibawah ini menunjukkan hubungan antara 

masukan dan keluaran untuk sistem pengendali loop terbuka.  

 

 

 

Gambar 2.4 Sistem Pengendali Loop Terbuka 

 

Control Element Controlled 
Equipment 

Input Output 
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Gambar diagram blok diatas menggambarkan bahwa di dalam 

sistem tersebut tidak ada proses umpan balik untuk memperbaiki keadaan 

alat terkendali jika terjadi kesalahan.  Jadi tugas dari elemen pengendali 

hanyalah memproses sinyal masukan kemudian mengirimkannya ke alat 

terkendali. Gambar berikut adalah contoh dari sistem pengendali loop 

terbuka. 

 

 

 

Gambar 2.5 Sistem Pengendali Loop Terbuka Lampu Lalu Lintas 

 
Contoh yang paling sederhana adalah pada sistem pengendali 

traffic light. Keluarannya tidak memperhatikan perubahan arus lalu lintas 

yang terjadi  pada setiap cabang perempatan, dimana kendaraan yang 

boleh jalan saat lampu hijau menyala tidak harus sama dengan banyaknya 

kendaraan yang masuk atau antri pada cabang perempatan itu karena 

waktu nyala lampu sudah ditetapkan. Contoh lainnya adalah sistem 

pengendali dalam mesin cuci. Dari proses perendamanan, pencucian dan 

pembilasan tidak ada proses untuk mengukur hasil keluaran, misalnya 

kebersihan pakaian yang dicuci. 

Setiap loop pengendali terbuka harus dikalibrasi dengan hati-hati 

agar ketelitian sistem tetap terjaga dan berfungsi dengan baik. Dengan 

adanya gangguan sistem, baik dari dalam maupun dari luar, maka sistem 

pengendali loop terbuka tidak akan dapat bekerja dengan baik seperti 

yang diharapkan. (Supriadi, 2005:7) 

Computer Traffic Light Timer Timer 
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2.4.2 Sistem Pengendali Loop Tertutup 

Sistem pengendali loop tertutup adalah sistem pengendali yang 

sinyal keluarannya mempunyai pengaruh langsung terhadap aksi 

pengendaliannya. Yang menjadi ciri dari sistem pengendali tertutup adalah 

adanya sinyal umpan balik. Sinyal umpan balik merupakan sinyal keluaran 

atau suatu fungsi keluaran dan turunannya, yang diumpankan ke elemen  

kendali untuk memperkecil kesalahan dan membuat keluaran sistem 

mendekati harga yang diinginkan.  

 

 

 

 

Gambar 2.6 Sistem Pengendali Loop Tertutup 

Gambar diatas menyatakan hubungan antara masukan dan 

keluaran dari suatu loop sistem tertutup. Sinyal input yang sudah 

dibandingkan dengan sinyal umpan balik menghasilkan sinyal selisih atau 

sinyal kesalahan yang akan dikirim ke dalam elemen pengendali sehingga 

kemudian menghasilkan sebuah sinyal keluaran yang akan dikirim ke alat 

terkendali. 

Sinyal input berupa masukan referensi yang akan menentukan 

suatu nilai yang diharapkan bagi sistem yang dikendalikan tersebut. 

Dalam berbagai sistem pengendalian, sinyal input dihasilkan oleh 

komputer. 

Controlled 
Controlled 
Equipment 

Feedback 
Signal 

Input Signal 
Output Signal 
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Lingkaran dengan tanda silang di dalamnya disebut error detector 

atau pendeteksi kesalahan. Di dalam diagram di atas terdapat dua sinyal 

yang masuk ke lingkaran yaitu sinyal input dan sinyal umpan balik. Jadi 

sinyal kesalahan adalah perbedaan antara apa yang diinginkan dengan 

apa yang dihasilkan. Sinyal kesalahan ini kemudian dikirim ke elemen 

pengendali. (Supriadi, 2005:9) 

 

2.5 PORT PARALEL 

Port parallel atau sering dikenal dengan nama port printer 

sebernarnya terdiri dari bagian yang masing-masing diberi nama sesuai 

dengan tugasnya dalam melaksanakan pencetakan printer. Tiga bagian 

tersebut adalah : 

a. Data Port (DP) digunakan untuk mengirim data yang harus dicetak 

oleh printer. 

b. Printer Control (PC) digunakan untuk mengirimkan kode-kode 

control dari komputer ke printer. 

c. Printer status (PS) digunakan untuk mengirimkan kode-kode status 

printer ke komputer 

DP, PC dan PS sebenarnya adalah port port 8 bit, namun hanya 

DP yang benar benar 8 bit. Untuk PC dan PS hanya beberapa bit saja 

yang dipakai yang berarti hanya beberapa bit saja yang dipakai yang 

berarti hanya beberapa bit saja dari port port ini yang dapat dimanfaatkan 

untuk keperluan interfacing 
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Port PC adalah port baca atau tulis, PS adalah port baca saja, 

sedangkan port DP adalah port baca atau tulis juga. Akan tetapi, 

kemampuan ini hanya dimiliki oleh Enhanced Paralel Port (EPP), 

sedangkan port pararel standart hanya memiliki kemampuan tulis saja. 

Pada EPP, pengaturan arah jalur data DP dilakukan lewat bit 5 PC. 

Tampilan gambar blok rangkaian parallel terlihat pada gambar dibawah ini, 

dimana pada gambar diagram blok tersebut memperlihatkan jumlah Pin 

dan fungsi-fungsi pin pada port tersebut.  

 
Sumber : Daryanto:2009 

Gambar 2.7 Tata letak pin port parallel db 25 

Untuk mengakses port parallel, menggunakan alamat 278 H untuk 

data port, 379 H untuk mengakses status port dan 37A H untuk 

mengakses control port, akses pada masing masing pin pada parallel port 

beserta fungsi-fungsinya terlihat pada Tabel 2.1. 
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Tabel 2.1 Fungsi Masing-Masing Pin Port Parallel 

Pin Job D/S/C Name 

1 Output C0 -Strobe 

2 Output D0 +Data Bit 0 

3 Output D1 +Data Bit 0 

4 Output D2 +Data Bit 0 

5 Output D3 +Data Bit 0 

6 Output D4 +Data Bit 0 

7 Output D5 +Data Bit 0 

8 Output D6 +Data Bit 0 

9 Output D7 +Data Bit 0 

10 Input S6 -Acknowledge  

11 Input S7 +Busy 

12 Input S5 +Paper End 

13 Input S4 +Select In 

14 Output C1 -Auto Feed 

15 Input S3 -Error 

16 Output C2 -Initialize 

17 Output C3 -Select 

18-25 Ground - Ground 

 Sumber: Daryanto:2009    

Pada paralel port level tegangan yang digunakan sama dengan 

level tegangan pada TTL (Transistor-Transistor Logic). Dimana untuk 

logika 1 menggunakan level tegangan 3,5 Volt s/d 5 volt dan untuk logika 

0 menggunakan level tegangan 0 Vold s/d 2,5 volt. (Daryanto:2009) 
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2.6  RGB DAN GRAYSCALE 

2.6.1. Citra RGB  

Suatu citra biasanya mengacu ke citra RGB.  Sebenarnya 

bagaimana citra disimpan dan dimanipulasi dalam komputer diturunkan 

dari teknologi televisi, yang pertama kali mengaplikasikannya untuk 

tampilan grafis komputer. Jika dilihat dengan kaca pembesar, tampilan 

monitor komputer akan terdiri dari sejumlah triplet titik warna merah 

(RED), hijau (GREEN) dan biru (BLUE). Tergantung pada pabrik 

monitornya untuk menentukan apak titik tersebut merupakan titik bulat 

atau kotak kecil, tetapi akan selalu terdiri dari 3 triplet red, green dan blue. 

Citra dalam komputer tidak lebih dari sekumpulan sejumlah triplet dimana  

setiap triplet terdiri atas variasi tingkat keterangan (brightness) dari elemen 

red, green dan blue. Representasinya dalam citra, triplet akan terdiri dari 3 

angka yang mengatur intensitas dari Red (R), Green (G) dan Blue (Blue) 

dari suatu triplet. Setiap triplet akan merepresentasikan 1 pixel (picture 

element). Suatu triplet dengan nilai 67, 228 dan 180 berarti akan 

mengeset nilai R ke nilai 67, G ke nilai 228 dan B ke nilai 180. Angka-

angka RGB ini yang seringkali disebut dengan color values. Pada format 

.bmp citra setiap pixel pada citra direpresentasikan dengan dengan 24 bit, 

8 bit untuk R, 8 bit untuk G dan 8 bit untuk B, dengan pengaturan seperti 

pada Gambar 2.7. (Alfatta, 2007:1) 

 
Gambar 2.8  Warna RGB 
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2.6.2 Citra Grayscale 

Suatu citra digital grayscale atau grayscale  adalah suatu citra 

dimana nilai dari setiap pixel merupakan sample tunggal. Citra yang 

ditampilkan dari citra jenis ini terdiri atas warna abu-abu, bervariasi pada 

warna hitam pada bagian yang intensitas terlemah dan warna putih pada 

intensitas terkuat. Citra grayscale berbeda dengan citra ”hitam-putih”, 

dimana pada konteks komputer, citra hitam putih hanya terdiri atas 2 

warna saja yaitu ”hitam” dan ”putih” saja. Pada citra grayscale warna 

bervariasi antara hitam dan putih, tetapi variasi warna diantaranya sangat 

banyak. Citra grayscale seringkali merupakan perhitungan dari intensitas 

cahaya pada setiap pixel pada 22pectrum elektromagnetik single band,    

Citra grayscale disimpan dalam format 8 bit untuk setiap sample 

pixel, yang memungkinkan sebanyak 256 intensitas. Format ini sangat 

membantu dalam pemrograman karena manupulasi bit yang tidak terlalu 

banyak. Pada aplikasi lain seperti pada aplikasi medical imaging dan 

remote sensing  biasa juga digunakan format 10,12 maupun 16 bit. 

(Alfatta, 2007:2) 

 

 
Gambar 2.9 Citra Grayscale 
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2.7  BILANGAN BINER DAN HEXADECIMAL 

2.7.1 Bilangan Biner 

Sistem bilangan biner adalah susunan bilangan yang mempunyai 

basis 2 sebab sistem bilangan ini menggunakan dua nilai koefisien yang 

mungkin yaitu 0 dan 1. 

Secara umum ekspresi sistem bilangan basis –r mempunyai 

perkalian koefisien oleh pangkat dari r. 

an rn + an-1 rn-1 + … + a2r2 + a1r1 + a0r0 + a-1 r-1 + a-2 r-2 + … 

Tabel 2.2  Bilangan Dengan Basis Yang Berbeda 

Decimal 
( base 10 ) 

Binary 
( base 2 ) 

Octal 
( base 8 ) 

Hexadecimal 
( base 16 ) 

00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

0000 
0001 
0010 
0011 
0100 
0101 
0110 
0111 
1000 
1001 
1010 
1011 
1100 
1101 
1110 
1111 

00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
A 
B  
C 
D 
E 
F 

 

2.7.2 Bilangan Hexadesimal 

Bilangan Hexadesimal merupakan bilangan dengan orde 16, 

dengan urutan sebagai berikut : 

F E D C B A 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 
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Bilangan F adalah 16 dalam orde 10 dan 1111 dalam orde biner. Konversi 

bilangan dari biner ke hexadecimal sangan mudah bila dibandingkan 

konversei dari hexadecimal ke decimal. Cara mengkonversi bilangan 

hexadecimal ke biner adalah dengan cara menguraikan bilangan bilangan 

hexadecimal tersebut empat bit empat bit sesuai dengan konversi dalam 

biner. Contoh bilangan FE16 dalam konversi binernya adalah F menjadi 

11112 dan E menjadi 00012, sehingga FE16 = 111100012. (Rochim: 2009)  

 

2.8  KOMPONEN PENDUKUNG 

2.8.1 Transistor  

Dalam elektronika, transistor adalah salah satu komponen aktif. 

Salah  satu  jenis  transistor  adalah  transistor  bipolar.  Transistor  bipolar 

mempunyai 3 buah kaki yaitu kolektor (C), basis (B), dan emitor (E). 

Transistor ini dibedakan menjadi 2 macam yaitu NPN dan PNP.        

 

Gambar 2.10 Simbol Transistor NPN (a) dan Transistor PNP (b) 

Salah  satu  fungsi  transistor  adalah  sebagai  sakelar  elektronik. 

Apabila Vcc diberi tegangan tetapi basis belum mendapat arus basis (Ib), 

maka arus dari kolektor (Ic) belum bisa mengalir ke emitor. Pada keadaan 

ini  transistor  diibaratkan  seperti  sakelar  terbuka.  Tetapi  apabila  basis 

mendapat   Ib, maka Ic akan mengalir ke emitor dan transistor berfungsi 

sebagai sakelar tertutup.   
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Gambar 2.11 Transistor Sebagai Sakelar Elektronik. 

2.8.2 Relay  

Relay  adalah  sebuah  saklar  elektromagnetik  yang  apabila 

kumparan/coil-nya  dialiri  arus  akan  menimbulkan  medan  magnet  pada 

kumparan tersebut yang berfungsi untuk membuka atau menutup satu 

atau beberapa kontak saklar.      

 

Gambar 2.12 Simbol Relay Single Kontak 

2.8.3 Dioda  

Dioda juga termasuk salah satu komponen aktif yang secara umum 

berfungsi sebagai penyearah. Dioda mempunyai 2 buah kutub yaitu kutub 

anoda  (A)  dan  kutub  katoda  (K).  Dioda  akan  menghantar  arus  listrik 

apabila mendapat forward bias yaitu anoda lebih positif daripada katoda. 

Tetapi dioda akan menahan arus listrik apabila mendapat reverse bias 

yaitu anoda lebih negatif dari katoda.    

 

Gambar 2.13 Dioda 
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2.8.4 Resistor  

Resistor/tahanan  adalah  termasuk  salah  satu  komponen  pasif. 

Resistor  diberi  simbol  R  dengan  satuan  O  (ohm).  Resistor  berfungsi 

sebagai pengatur arus atau tegangan yang masuk/keluar suatu rangkaian. 

Untuk  pengatur  arus,  resistor  dihubungkan  paralel  sedangkan  untuk 

pengatur tegangan, resistor dihubungkan seri.     

 

Gambar 2.14  Simbol Resistor 

2.9 FLOWCHART 

Flowchart Adalah  Bagan-bagan  yang  mempunyai  arus  yang  

menggambarkan langkah-langkah  penyelesaian  suatu  masalah.  

Flowchart  merupakan  cara penyajian dari suatu algoritma. Simbol-simbol 

yang di pakai dalam flowchart dibagi menjadi 3 kelompok :  

a. Flow direction simbols  

Digunakan untuk menghubungkan simbol satu dengan yang lain, 

disebut juga connecting line  

Tabel 2.3 Flow Direction Symbols 
Simbol Keterangan 

 Simbol arus atau flow, yaitu menyatakan 
jalannya arus suatu proses 

 Simbol Connector, berfungsi menyatakan 
sambungan dari proses ke proses lainnya 
dalam halaman yang sama 

 Simbol offline connector, berfungsi menyatakan 
sambungan dari proses ke proses lainnya 
dalam halaman yang berbeda 
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b. Processing simbols  

Menunjukan jenis operasi pengolahan dalam suatu  proses atau   

prosedur  

Tabel 2.4 Simbol Proses 

Simbol Keterangan 

 Simbol process, yaitu menyatakan suatu 
tindakan (proses) yang dilakukan oleh 
komputer. 

 
Simbol manual, menyatakan suatu 
tindakan (proses) yang tidak dilakukan 
oleh komputer 

 Simbol decision, menunjukkan suatu 
kondisi tertentu yang akan 
menghasilkan dua kemungkinan 
jawaban : ya atau tidak 

 Simbo predefined process, menyatakan 
penyediaan tempat penyimpanan suatu 
pengolahan untuk member harga awal 

 Simbol terminal. Menyatakan permulaan 
atau akhir suatu program 

 Simbol keying operation, menyatakan 
segala jenis operasi yang diproses 
dengan menggunakan suatu mesin 
yang mempunyai keyboard 

 Simbol offline-storage, menunjukkan 
bahwa dalam symbol ini akan disimpan 
kesuatu media tertentu. 

 Symbol manual input, memasukkan 
data secara manual dengan 
menggunakan online keyboard 
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c. Input  output simbols  

Menunjukkan jenis peralatan yang digunakan sebagai media input 

atau output. 

Tabel 2.5 Simbol Input Output 

Simbol Keterangan 

 Simbol input atau output, menyatakan 
proses input atau output tanpa 
tergantung jenis peralatannya 

 Simbol punched card, menyatakan input 
berasal dari kartu atau output ditulis ke 
kartu 

 Simbol magnetic tape, menyatakan 
input berasal dari pita magnetis atau 
output disimpan ke pita magnetis  

 Simbol disk storage, menyatakan input 
berasal dari disk atau output disimpan 
ke disk 

 Simbol document, mencetak keluaran 
dalam bentuk dokumen melalui printer 

 Simbol display, mencetak keluaran 
dalam layar monitor 

 

2.10 VISUAL BASIC 6.0 

Visual Basic 6.0 merupakan salah satu bahasa pemrograman yang 

dapat digunakan untuk menyusun dan membuat program aplikasi pada 

lingkungan sistem operasi Windows. Dengan menggunakan Visual Basic 

6.0, kemampuan Windows dapat dimanfaatkan secara optimal. 
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Kecanggihan yang dimiliki oleh Visual Basic 6.0 akan menjadikan betapa 

mudahnya menyusun program aplikasi dengan tampilan grafis yang 

menawan dalam waktu yang relatif singkat. Program aplikasi dapat berupa 

program database, program grafis, program kendali, dan lain sebagainya. 

Didalam Visual Basic 6.0 sudah terdapat komponen-komponen yang 

sangat membantu pembuatan program aplikasi. (Daryanto : 2009) 

Beberapa keuntungan menggunakan Visual Basic 6.0 daripada 

bahasa pemrograman yag lain diantaranya : 

a. Tampilan grafis (under Windows) sehingga lebih “bersahabat”. 

b. Cara pemrograman relatif lebih mudah sehingga cocok untuk segala 

tingkat programer. 

c. Hubungan dengan perangkat luar (hardware) tidak begitu rumit 

sehingga cukup mudah untuk meng-implementasikan sebagai 

pengendali peralatan elektronik. 

2.10.1  IDE Visual Basic 6.0 

Langkah pertama dalam membuat program aplikasi dengan Visual 

Basic 6.0 adalah membuat sebuah project. Pembuatan sebuah project 

dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya dengan meng-klik 

Start | Program | Microsoft Visual Studio 6.0 | Microsoft Visual Basic 

6.0. Setelah itu akan terlihat tampilan pilihan jenis New Project, pilih 

Standart EXE maka akan terlihat tampilan IDE (Integrated Development 

Environment) Visual Basic 6.0. (Widodo, 2004:8) 
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Sumber : Widodo, 2004:9 

Gambar 2.15 Tampilan IDE Visual Basic 6.0 

a. Menu 

Visual Basic mempunyai tigabelas menu dan masing-masing menu 

mempunyai fungsi yang berbeda. 

b. Toolbar 

Toolbar mempunyai fungsi yang sama dengan menu, hanya saja 

berupa icon-icon gambar dan digunakan sebagai jalan pintas. 

c. Toolbox 

Toolbox merupakan tempat kontrol-kontrol yang akan digunakan 

untuk membantu pembuatan program aplikasi. 

d. Project Explorer 

Project Explorer merupakan tempat yang digunakan untuk melihat 

daftar forms, modules, class modules, dan designers. 
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e.  Properties Window 

Properties Window berfungsi untuk mengatur properti dari setiap 

objek kontrol atau form. Pada Properties Window semua objek 

kontrol dapat diatur karakteristiknya. 

f.  Form Layout Window 

Form layout window berfungsi untuk melihat atau mengetahui posisi 

tampilan form saat program dijalankan. 

g.  Form Objek 

Form objek digunakan untuk menempatkan atau meletakkan objek 

dari kontrol-kontrol yang akan digunakan untuk merancang dan 

membuat program aplikasi. 

h.  Form Kode 

Form kode digunakan sebagai tempat untuk menulis kode-kode 

program aplikasi. 

2.10.2 Bahasa Pemrograman Pada Visual Basic 6.0 

a. Variabel 

Setiap melakukan pemrograman, akan selalu memerlukan tempat 

penyimpanan data, misalnya untuk menampung data hasil perhitungan, 

menampung data hasil pembacaan register, atau lainnya. Tempat 

penyimpanan data itu dinamakan Variabel yang merupakan pointer yang 

menunjuk pada alamat memori fisik tertentu di komputer. Dalam 

penggunaannya variabel harus mempunyai nama dan tipe data tertentu. 

Nama variabel menunjuk pada suatu tempat pada memori komputer, 

sedangkan tipe data mengontrol besarnya memori yang disediakan untuk 
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variabel tersebut. Berikut ini adalah tipe data pada Visual Basic beserta 

ukuran byte dan range tipe data tersebut. (Widodo, 2004:23) 

Tabel 2.6 Tipe Data Pada Visual Basic 

Tipe data Ukuran byte Range 
Integer 2 byte -32.768 s/d 32.767 

Long Integer 4 byte -2.147.483.648 s/d 
2.147.483.647 

Single precision 
floating point 4 byte -3,402823E38 s/d 

3,402823E38 
Double 
precision 
floating point 

8 byte 
-1,79769313486232D308 
s/d 
1,79769313486232D308 

Currency 8 byte 
-922337203685477,5808 
s/d 
922337203685477,5807 

String 1 byte per karakter 0 s/d 65.535 
Boolean 2 byte True atau False 

Date 8 byte 1 Januari 100 s/d 31 
Desember 9999 

Byte 1 byte 0 s/d 255 

Variant 

16 byte untuk 
angka; 22 byte + 1 
byte per karakter 
untuk string 

Semua tipe data 

Sumber : Widodo, 2004:23 

b. Kontrol Program  

Dengan  kontrol  program,  alur  eksekusi  program  dapat 

dikendalikan serta dapat menentukan keputusan apa yang harus 

dikerjakan oleh program pada kondisi tertentu. Kontrol program pada 

Visual Basic meliputi  kontrol  pertimbangan  kondisi  dan  keputusan,  

kontrol pengulangan serta kontrol penyaluran alternatif. (Widodo, 

2004:28). Beberapa kontrol program pada Visual Basic yang digunakan 

pada pemrograman ini :  
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i. If ... Then  

Pernyataan ini mengetes suatu kondisi berdasarkan syarat kondisi 

kemudian menentukan suatu tindakan jika kondisi tersebut dipenuhi yang 

berupa pernyatan.   

If <syarat kondisi> Then <pernyataan>                      (2.1) 
End If   

ii. If ... Then ... Else  

Pernyataan  ini  hampir  sama  dengan  If  ...  Then  ...,  yaitu 

digunakan  untuk  mengetes  suatu  kondisi  tertentu.  Hanya  saja,  jika 

suatu kondisi tidak terpenuhi, maka alur program akan mengeksekusi 

pernyataan yang lain kemudian menentukan suatu tindakan jika salah 

satu kondisi tersebut terpenuhi.  

If <syarat kondisi 1> Then <pernyataan pertama>           (2.2) 
ElseIf <syarat kondisi 2> Then <pernyataan kedua>   
ElseIf <syarat kondisi n> Then <pernyataan ke-n>  
Else <pernyataan>  
End If   

iii. Select ... Case  

Pada dasarnya perintah ini sama dengan perintah If ... Then ... 

Else,  yaitu  akan  mengeksekusi  satu  blok  pernyataan  dari  beberapa 

pilihan blok pernyataan. Hanya saja penulisannya lebih ringkas dan lebih 

mudah dimengerti.   

Select Case <kondisi yang diuji>                           (2.3) 
Case <syarat kondisi 1>   
<blok pernyataan pertama>  
Case <syarat kondisi 2>   
<blok pernyataan kedua>   
Case Else   
<blok pernyataan ke-n>  
End Select   
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iv. Do ... Loop  

Perintah  Do  ...  Loop  digunakan  untuk  perulangan  suatu  blok 

pernyataan sampai dipenuhinya syarat kondisi yang ditetapkannya.   

Do                                                 (2.4) 
<blok pernyataan>  
Loop Until <syarat kondisi>  

v. For ... Next  

Perintah ini sama dengan melakukan perulangan seperti perintah 

Do ... Loop, tetapi dengan For ... Next bisa ditentukan nilai awal dan nilai 

akhir perulangan serta nilai kenaikannya.   

For<nama_variabel>=<nilai awal>To<nilai akhir>             (2.5)  
<blok pernyataan>  
Next <nama_variabel>  

 


