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Panduan Umum Keselamatan Praktikum 

 

Keselamatan 

Untuk mewujudkan praktikum yang aman diperlukan perhatian dan partisipasi menyeluruh dari 

seluruh elemen pengguna laboratorium, termasuk praktikan. Panduan keselamatan dan pengunaan 

peralatan laboratorium yang tertera pada bagian ini wajib dipatuhi oleh seluruh praktikan. 

 

Bahaya Listrik 

1. Perhatikan dan pelajari lokasi yang menjadi sumber kelistrikan seperti stop-kontak dan 

circuit breaker, dan cara pelajari cara menyalakan listrik serta mematikannya. Jika melihat 

ada kejanggalan ataupun kerusakan yang berpotensi menimbulkan bahaya, diharapkan 

segera melapor pada asisten. 

2. Hindari daerah atau benda yang berpotensi menimbulkan bahaya listrik seperti sengatan 

listrik/setrum, misalnya kabel jala-jala yang terkelupas dan sebagainya. 

3. Hindari melakukan sesuatu yang diluar prosedur, karena memungkinkan untuk 

menimbulkan bahaya listrik pada diri sendiri atau orang lain. 

4. Waspada terhadap bagian tubuh yang basah akibat keringat atau sisa berwudhu, keringkan 

bagian yang basah tersebut terlebih dahulu. 

Jika terjadi kecelakaan seperti tersengat arus listrik, berikut ini adalah prosedur yang harus 

dilakukan oleh seluruh praktikan: 

1. Jangan panik. 

2. Matikan semua peralatan elektronik dan sumber listrik di meja masing-masing dan di meja 

praktikan yang tersengat arus listrik. 

3. Bantu praktikan yang tersengat arus listrik untuk melepaskan diri dari sumber listrik. 

4. Beritahukan dan meminta bantuan asisten dan orang-orang yang ada di sekitar tentang 

terjadinya kecelakaan tersengat listrik. 

 

Bahaya Api dan Panas Berlebih 

1. Dilarang membawa benda-benda mudah terbakar seperti korek api, gas, dll ke dalam 

ruangan praktikum bila tidak disyaratkan dalam modul praktikum. 

2. Hindari melakukan sesuatu yang dapat menimbulkan api, percikan api atau panas yang 

berlebihan. 

3. Waspada terhadap bahaya api atau panas berlebih pada setiap aktivitas praktikum 

 

Jika terjadi kecelakaan yang diakibatkan oleh bahaya api atau panas berlebih, berikut ini adalah 

prosedur yang harus dilakukan oleh seluruh praktikan: 

1. Jangan panik. 
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2. Beritahukan dan minta bantuan asisten dan orang-orang yang ada di sekitar tentang 

terjadinya bahaya api atau panas berlebih. 

3. Matikan semua peralatan elektronik dan sumber listrik di meja masing-masing. 

4. Menjauh dari ruang praktikum 

 

Bahaya Benda Tajam dan Logam 

1. Dilarang membawa benda tajam seperti pisau, gunting dan sejenisnya ke ruang praktikum 

bila tidak diperlukan untuk pelaksanaan percobaan. 

2. Dilarang memakai perhiasan dari logam sepert cincin, kalung, gelang dan sebagainya. 

3. Hindari daerah, benda atau logam yang memiliki bagian tajam dan dapat melukai orang 

lain. 

4. Waspada agar tidak melakukan sesuatu yang dapat menimbulkan luka pada diri sendiri 

atau orang lain 

 

Lain-lain 

Praktikan dan asisten dilarang membawa makanan dan minuman ke meja praktikum. 

 

Sanksi 

Pengabaian panduan keselamatan laboratorium di atas dapat dikenakan sanksi tidak lulus mata 

kuliah praktikum yang bersangkutan. 
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Panduan Umum Penggunaan Peralatan Laboratorium 

 

Penggunaan Peralatan Laboratorium 

1. Sebelum menggunakan peralatan praktikum, praktikan diharapkan sudah memahami 

penggunaan alat praktikum yang ada di laboratorium. 

2. Perhatikan dan patuhi peringatan yang tertera pada alat praktikum dan petunjuk manual 

alat tersebut. 

3. Pahami fungsi alat praktikum dan menggunakannya untuk aktivitas yang sesuai dengan 

fungsinya. Menggunakan alat praktikum diluar fungsinya dapat menimbulkan kerusakan 

alat dan bahaya keselamatan praktikan dan asisten. 

4. Pahami jangkauan kerja alat praktikum dan menggunakannya sesuai dengan jangkauan 

kerja dan spesifikasinya. Menggunakan alat praktikum di luar jangkauan kerja dan 

spesifikasinya dapat menimbulkan kerusakan alat dan bahaya keselamatan praktikan. 

5. Pastikan seluruh peralatan praktikum aman dari benda tajam, api atau panas berlebih, 

maupun benda lain yang dapat mengakibatkan kerusakan alat. 

6. Dilarang melakukan aktivitas yang dapat mengotori atau merusak alat praktikum. 

7. Kerusakan alat praktikum menjadi tanggung jawab bersama rombongan praktikum 

tersebut. 
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MODUL 1 

Digital Output dan Input 

1.1  Tujuan 

1. Mempelajari cara pengoperasian Arduino Duemilanove sebagai salah satu perangkat 

sistem embedded. 

2. Menjalankan program-program sederhana untuk menguji cara kerja output digital, serial 

print, dan input digital. 

1.2  Dasar Teori 

 Arduino Duemilanove 

 

Gambar 1.1 Penampang Arduino Duemilanove[1] 

Arduino Duemilanove adalah platform elektronik bersifat open-source berbasis hardware 

dan software yang dapat digunakan untuk membuat berbagai project elektronik dengan mengolah 

input menjadi output sesuai perintah yang diberikan melalui program yang dibuat di Arduino IDE. 

Board mikrokontroler pada Arduino Duamilanove berdasarkan pada ATmega168 atau 

ATmega328. Arduino Duemilanove memiliki 14 pin input/output digital (yang 6 dapat digunakan 

sebagai output PWM), 6 input analog, crystal oscillator 16 MHz, koneksi USB, plug listrik, header 

ICSP, dan tombol reset. 
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 Pin Digital dan Analog 

Terdapat dua jenis pin pada Arduino, yaitu pin analog dan pin digital. Pin analog memiliki 

informasi yang dapat ditulis atau dibaca dari nilai 0-1023. Misalnya, untuk write nilai 0-255 

dapat ditulis (0V – 5V). Adapun untuk read, nilainya adalah dari 0-1023 (0V – 5V) dengan 

setiap kenaikan yang dapat direpresentasikan sebesar 0,005V. 

Pin digital memiliki karakteristik yang berbeda dari pin analog. Pin digital memiliki dua 

buah nilai yang dapat ditulis, yaitu HIGH (1) dan LOW (0). Logika HIGH yang dimaksud ialah 

5V dikirim ke pin baik oleh mikrokontroler atau dari komponen. Logika LOW berarti pin 

tersebut bertegangan 0V. Pin-pin digital berada di bagian kanan penampang. 

 

Gambar 1.2 Pin Diagram Arduino Duemilanove[2] 

Pin-pin digital dihubungkan dengan berbagai fungsi kontrol yang berkomunikasi 

menggunakan nilai digital. Salah satu pin digital yang umum digunakan adalah pin Pulse Width 

Modulation (PWM). Pin PWM secara umum dapat digunakan untuk mengirim nilai atau 

informasi analog ke komponen. Tanda “~” pada pin 3, 5, 6, 9, 10, dan 11 menandakan fungsi 

PWM.  
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Terdapat dua cara untuk mengakses output digital Arduino: menggunakan library, dan 

akses langsung ke hardware tanpa library. Akses langsung ke hardware tanpa library dibagi 

lagi menjadi dua yaitu mencari alamat aktual dari port dan register dan melakukan assign 

variabel pointer ke alamat aktual tersebut. Cara lainnya yaitu menggunakan variabel pre-

defined untuk port dan register.  

Kontroler membutuhkan reaksi terhadap perubahan state true/false eksternal. Input sinyal 

harus sesuai untuk men-trigger kontroler yaitu 0V dan 5V untuk Arduino Duemilanove. Pada 

seri Atmel AVR (contoh ATmega328P pada Arduino), dua alamat yang berbeda akan 

digunakan: PORTx untuk menulis dan PINx untuk membaca sinyal. Pada kenyataannya, 

switch tidak ideal sehingga perlu modifikasi program atau hardware. Fenomena ini dikenal 

dengan istilah bouncing switch. Perlu dilakukan debouncing switch agar program berjalan 

sesuai yang diharapkan 

 

1.3  Prosedur Percobaan 

 Digital Output 

Pada percobaan ini, dilakukan penyalaan LED yang sudah terpasang pada board Arduino 

menggunakan beberapa cara untuk mengakses output digital Arduino. 

1. Ketikkan program berikut. 

 
 

2. Compile dan upload program ke dalam board Arduino. Perhatikan dan catat hasil yang 

terjadi, apakah sesuai dengan spesifikasi atau tidak. 

3. Ketikkan program berikut. 

//program 1.1.1 

void setup() { 

   

  pinMode(13, OUTPUT); 

} 

 

void loop() { 

  digitalWrite(13, HIGH);   

  delay(2000);               

  digitalWrite(13, LOW);     

  delay(1000);               

} 
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4. Compile dan upload program ke dalam board Arduino. Perhatikan dan catat hasil yang 

terjadi, apakah sesuai dengan spesifikasi?. 

5. Ketikkan program berikut. 

 

6. Compile dan upload program ke dalam board Arduino. Perhatikan dan catat hasil yang 

terjadi, apakah sesuai dengan spesifikasi?.  

Tugas (wajib disertakan pada bagian analisis di laporan praktikum): 

Bandingkan ketiga program yang telah dibuat pada kegiatan praktikum, jelaskan perbedaanya dan 

lakukan analisis terhadap masing-masing program. 

  

//program 1.1.2  

#define LEDMASK 0x01 

void setup() 

{ 

unsigned char *portDDRB; 

portDDRB = (unsigned char *)0x24; 

*portDDRB |= LEDMASK; 

} 

void loop() 

{ 

unsigned char *portB; 

portB = (unsigned char *)0x25; 

*portB |= LEDMASK; 

delay(2000); 

*portB &= (~LEDMASK); 

delay(1000); 

} 

//program 1.1.3 

#define LEDMASK 0x01 

void setup() 

{ 

 

DDRB |= LEDMASK; 

} 

void loop() 

{ 

 

PORTB |= LEDMASK; 

delay(2000); 

 

PORTB &= (~LEDMASK); 

delay(1000); 

} 
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 Serial Print  

Pada percobaan ini dilakukan pengujian terhadap penggunaan serial monitor yang terdapat pada 

Arduino. Dilakukan konversi dari bilangan integer menjadi hexadecimal dan kemudian 

ditampilkan pada serial monitor. 

1. Ketikkan program berikut. 

 

2. Lakukan pengujian dengan memasukan bilangan integer positif (misalnya 10 27) pada 

serial monitor. Serial monitor akan menampilkan: 

 

3. Lakukan pengujian dengan memasukan bilangan integer negatif misalnya (-1 -2). 

Perhatikan dan catat hasil yang terjadi, kemudian lakukan analisis! 

4. Compile dan upload program kalkulator yang telah dibuat pada tugas pendahuluan 

praktikum ke dalam board Arduino. Perhatikan dan catat hasil yang terjadi, apakah sesuai 

dengan spesifikasi? 

  

//program 1.2 

int i1, i2;  

void setup() 

{ 

Serial.begin(9600); 

} 

void loop() 

{ 

 

if (Serial.available() > 0) 

{ 

i1 = Serial.parseInt(); 

i2 = Serial.parseInt(); 

 

Serial.println("In hex, that is: "); 

Serial.println(i1, HEX); 

Serial.println(i2, HEX); 

} 

} 

In hex, that is: 

A 

1B   
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 Digital Input  

Pada percobaan ini, dilakukan pengujian terhadap kode dasar input digital dan hardware untuk 

mikrokontroler.  

1. Ketikkan program berikut. 

 

2. Compile dan upload program ke dalam board Arduino. Perhatikan dan catat hasil yang 

terjadi.  

3. Masukkan jumper ke pin 8 dan ujung lainnya ke switch. Hubungkan ujung lain switch ke 

ground.  

4. Tekan switch. Amati apa yang terjadi. 

5. Ketikkan program berikut. 

 

6. Compile dan upload program ke dalam board Arduino. Perhatikan dan catat hasil yang 

terjadi, kemudian bandingkan dengan program pada langkah 1. 

//program 1.3.1 

void setup() 

{ 

Serial.begin(9600); 

pinMode(8, INPUT_PULLUP); 

} 

void loop() 

{ 

int i; 

i = digitalRead(8); 

Serial.println(i); 

} 

//program 1.3.2 

#define BITMASK 0x01 

int priorstate=0; 

void setup() 

{ 

Serial.begin(9600); 

DDRB &= (~BITMASK);  

PORTB |= BITMASK;  

} 

void loop() 

{ 

int state; 

state = PINB & BITMASK; 

if( state != priorstate ) 

{ 

Serial.println(state); 

priorstate = state; 

} 

} 
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7. Ketikkan program berikut.  

 

8. Compile dan upload program ke dalam board Arduino. Amati yang terjadi ketika switch 

ditekan. Lakukan analisis, apakah sesuai dengan karakteristik yang diinginkan? 

9. Pindahkan switch ke pin 7. Apakah switch merespon? Jelaskan! 

10. Bila switch tidak merespon, ubah program agar switch dapat merespon perintah. 

11. Rangkailah komponen seperti gambar berikut. 

//program 1.3.3 

int get_state(void); 

 

#define BITMASK 0x01 

int priorstate=0; 

void setup() 

{ 

Serial.begin(9600); 

DDRB &= (~BITMASK);  

PORTB |= BITMASK;  

} 

void loop() 

{ 

int state; 

state = get_state(); 

if( state != priorstate ) 

{ 

Serial.println(state); 

priorstate = state; 

} 

} 

int get_state(void) 

{ 

int priorstate, state, count=0, i=0; 

priorstate = PINB & BITMASK; 

while( i < 30 ) 

{ 

state = PINB & BITMASK; 

if( state == priorstate ) 

count++; 

else 

{ 

count = 0; 

priorstate = state; 

} 

if( count >= 10 ) 

break; 

delay(1); 

i++; 

} 

return( state ); 

} 
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12. Ketikkan program berikut. 

 
13. Compile dan upload program ke dalam board Arduino. Amati yang terjadi ketika switch 

ditekan. Lakukan analisis, apakah sesuai dengan karakteristik yang diinginkan? 

Tugas (wajib disertakan pada laporan praktikum): 

Gambarkan hasil keluaran dari percobaan 1.3.3 ke dalam sinyal diskrit!  

  

//program 1.3.4 

#define BITMASK 0x01 

int priorstate=0; 

void setup() 

{ 

Serial.begin(9600); 

DDRB &= (~BITMASK);  

 

} 

void loop() 

{ 

int state; 

state = PINB & BITMASK; 

if( state != priorstate ) 

{ 

Serial.println(state); 

priorstate = state; 

} 

} 
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MODUL 2 

External Devices 

2.1 Tujuan 

1. Mempelajari komponen-komponen eksternal sederhana yang dapat ditambahkan pada 

Arduino Duomilanove untuk menjalankan fungsi-fungsi tertentu. 

2. Menjalankan program-program sederhana untuk menguji cara kerja sensor suhu LM35, 

LCD, dan keypad. 

2.1 Dasar Teori 

2.2.1 Sensor LM35  

 

Gambar 2.1 Sensor Suhu LM35[3] 

LM35 adalah sensor pengukur temperatur yang umum digunakan pada project-project 

Arduino. Terdapat 3 buah pin pada sensor suhu LM35: Vcc, output, dan ground. Pin Vcc 

digunakan untuk memberikan catu daya dari board ke sensor, sedangkan pin ground digunakan 

untuk fungsi grounding. Hasil pembacaan sensor akan dikirimkan ke board melalui pin output.  

 

2.2.2 Liquid Crystal Display (LCD) 

Liquid Crystal Display (LCD) adalah salah satu komponen yang dapat dipasang pada 

Arduino untuk dapat menampilkan hasil keluaran program, misalnya informasi nilai 

temperatur dari sensor suhu, program kalkulator, dan lain-lain yang dapat diprogram sesuai 

dengan kebutuhan. LCD memiliki 16 buah pin. Pin VCC digunakan untuk menghubungkan 

LCD pada pin 5 volt board Arduino. Pin Vo dapat dipasang potensiometer yang berfungsi 

untuk mengendalikan kontras pada layar.  
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Gambar 2.2 Pin Diagram Liquid Crystal Display (LCD)[4] 

Pin RS (register select) digunakan untuk memilih antara mengirim perintah atau data ke 

LCD. Jika pin RS disetel pada nilai LOW atau nol volt, maka dilakukan pengiriman perintah 

ke LCD.Jika pin RS diatur pada keadaan HIGH atau 5 volt, , maka dilakukan pengiriman data 

atau karakter ke LCD. Untuk menggunakan LCD pada board Arduino, perlu ditambahkan 

library LiquidCrystal pada program yang di-compile di Arduino IDE.  

 

2.2.3 Keypad  

 

Gambar 2.3 4x4 Membrane Keypad[5] 

Keypad adalah komponen eksternal yang dapat ditambahkan pada board Arduino untuk 

melakukan fungsi input pada saat program sedang berjalan. Salah satu jenis keypad yang 

umum digunakan adalah 4x4 Membrane Keypad, yang dapat memberikan masukan berupa 
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angka, huruf (A-D), serta karakter asterisk (‘*’) dan tanda pagar (‘#’). Terdapat 8 buah pinout 

pada keypad, dengan 4 pin pertama (R1 hingga R4) digunakan untuk merepresentasikan baris 

dan 4 pin lainnya (C1 hingga C4) digunakan untuk mengindikasikan kolom pada keypad. 

Untuk menggunakan keypad pada board Arduino, perlu ditambahkan library Keypad pada 

program yang di-compile di Arduino IDE. 

 

2.2.4 Buzzer  

 

Gambar 2.4 Buzzer [6] 

Buzzer adalah adalah komponen eksternal yang dapat ditambahkan pada board Arduino 

untuk mengeluarkan bunyi atau nada (tone). Buzzer dapat digunakan untuk berbagai project, 

di antaranya adalah pada perangkat alarm, komputer, timer, serta konfirmasi masukan dari 

pengguna seperti klik mouse ataupun keystroke. 

 

2.2 Prosedur Percobaan 

2.3.1 Serial Temperature Sensor 

Pada percobaan ini, dilakukan pengukuran suatu suhu ruangan menggunakan sensor LM35. Suhu 

hasil pembacaan sensor akan dikonversi sehingga memiliki satuan derajat Celcius dan dalam 

kisaran 0-100 derajat. Hasil pengukuran kemudian ditampilkan pada serial monitor Arduino IDE.  

1. Rangkailah komponen seperti gambar berikut. 
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2. Buka Arduino IDE. Kemudian, ketik program berikut: 

 
7. Compile dan upload program ke dalam board Arduino. Perhatikan dan catat hasil yang 

terjadi, apakah sesuai dengan spesifikasi atau tidak. 

8. Tambahkan kode berikut ke dalam fungsi loop(): 

 
9. Compile dan upload program ke dalam board Arduino. Perhatikan dan catat hasil yang 

terjadi, apakah sesuai dengan spesifikasi atau tidak. 

10. Compile dan upload program untuk menampilkan hasil pengukuran dalam derajat Celcius, 

Fahrenheit dan Kelvin yang ditampilkan secara bersamaan yang telah dibuat pada tugas 

pendahuluan praktikum ke dalam board Arduino. Perhatikan dan catat hasil yang terjadi, 

apakah sesuai dengan spesifikasi atau tidak. 

  

//program 2.1 

int potPin = 0; 

float temperature = 0; 

void setup() 

{ 

 Serial.begin(9600); 

 Serial.println("LM35 Thermometer "); 

 analogReference(INTERNAL);  

} 

void printTenths(int value) { 

 

 Serial.print(value / 10); 

 Serial.print("."); 

 Serial.println(value % 10); 

} 

void loop() { 

 int span = 20; 

 int aRead = 0; 

 for (int i = 0; i < span; i++) { 

 aRead = aRead+analogRead(potPin); 

 } 

 aRead = aRead / 20; 

  

 Serial.print("Analog in reading: "); 

 Serial.println(long(aRead)); 

  

 delay(500); 

} 

temperature = ((100*1.1*aRead)/1024)*10; 

Serial.print(" - Calculated Temp: "); 

 printTenths(long(temperature)); 
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2.3.2 Liquid Crystal Display (LCD) 

Pada percobaan, dilakukan ujicoba LCD. Ditampilkan tulisan “helloworld” pada LCD dan tulisan 

tersebut dapat bergerak dari kiri ke kanan atau sebaliknya. Komponen tambahan yang dibutuhkan 

antara lain breadboard, potensiometer 1kΩ, dan kabel jumper. 

1. Rangkailah komponen seperti pada gambar berikut. 

 
2. Buka Arduino IDE lalu ketikkan program berikut. 

 

  

//program 2.2.1 

#include <LiquidCrystal.h> 

LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2); 

void setup() { 

lcd.begin(16, 2); 

lcd.print("hello, world!"); 

} 

void loop() { 

lcd.setCursor(0, 1); 

lcd.print(millis()/1000); 

} 
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3. Tambahkan potongan program di bawah ini untuk membuat tulisan dapat bergerak dari kiri 

ke kanan dan sebaliknya. 

 
4. Compile dan upload program ke dalam board Arduino. Perhatikan dan catat hasil yang 

terjadi, apakah sesuai dengan spesifikasi atau tidak. 

5. Compile dan upload program untuk menampilkan nama dan NIM anggota kelompok secara 

bergantian dengan jeda antara 1/2 detik dan bergeser dari kanan ke kiri, dengan nama pada 

baris pertama LCD dan NIM pada beris kedua LCD, yang telah dibuat pada tugas 

pendahuluan praktikum ke dalam board Arduino. Perhatikan dan catat hasil yang terjadi, 

apakah sesuai dengan spesifikasi? 

  

void loop() { 

  

 for (int positionCounter = 0; positionCounter < 13; 

positionCounter++) { 

  lcd.scrollDisplayLeft(); 

  delay(150); 

 } 

  

 for (int positionCounter = 0; positionCounter < 29; 

positionCounter++) { 

  lcd.scrollDisplayRight(); 

  delay(150); 

 } 

  

 for (int positionCounter = 0; positionCounter < 16; 

positionCounter++) { 

  lcd.scrollDisplayLeft(); 

  delay(150); 

 } 

  delay(1000); 

} 
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2.3.3 Keypad dan Buzzer 

Pada percobaan ini dilakukan uji coba terhadap penggunaan membrane keypad 4x4 dan buzzer. 

Pada program yang akan dibuat, karakter angka yang ditekan akan langsung ditampilkan pada 

serial monitor yang terdapat pada Arduino IDE. Ketika karakter pada keypad yang ditekan 

adalah ‘*’ maka buzzer akan menyala dan berbunyi, sedangkan apabila karakter yang ditekan 

ialah ‘#’ maka buzzer akan mati. Komponen tambahan yang dibutuhkan antara lain breadboard 

dan kabel jumper. 

1. Rangkai komponen sesuai kebutuhan percobaan. 

2. Buka Arduino IDE, kemudian ketikkan program berikut: 

 

//program 2.3 

#include <Keypad.h> 

const byte ROWS = 4;  

const byte COLS = 3;  

char keys[ROWS][COLS] = { 

 {'1','2','3'}, 

 {'4','5','6'}, 

 {'7','8','9'}, 

 {'#','0','*'} 

 }; 

byte rowPins[ROWS] = { 9, 8, 7, 6 }; 

byte colPins[COLS] = { 12, 11, 10 }; 

Keypad kpd = Keypad( makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROWS, COLS ); 

#define buzzerpin 13 

void setup() 

{ 

 pinMode(buzzerpin,OUTPUT); 

 digitalWrite(buzzerpin, HIGH); 

 Serial.begin(9600); 

} 

void loop() 

{ 

 char key = kpd.getKey(); 

 if(key)  

 { 

 switch (key) 

 { 

 case '*': 

 digitalWrite(buzzerpin, LOW); 

 break; 

 case '#': 

 digitalWrite(buzzerpin, HIGH); 

 break; 

 default: 

 Serial.println(key); 

 } 

 } 

} 
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3. Compile dan upload program ke dalam board Arduino. Kemudian, tekan semua karakter 

pada keypad secara bergantian. Perhatikan dan catat hasil yang terjadi, apakah sesuai 

dengan spesifikasi? Mengapa demikian? 

4. Compile dan upload program yang telah dikerjakan pada tugas pendahuluan praktikum 

(program yang akan mengeluarkan tone selama 0.5 detik pada karakter keypad 4x3 saat 

ditekan) ke dalam board Arduino. Kemudian, tekan semua karakter pada keypad secara 

bergantian. Perhatikan dan catat hasil yang terjadi, apakah sesuai dengan spesifikasi? 

5. Compile dan upload program yang telah dikerjakan pada tugas pendahuluan praktikum 

(program yang akan melakukan operasi perkalian sederhana pada keypad, dengan key ‘*’ 

menyatakan perkalian dan key ‘#’ menyatakan ‘=’) ke dalam board Arduino. Perhatikan 

dan catat hasil yang terjadi, apakah sesuai dengan spesifikasi?  

 

 

 

  



20 

 

MODUL 3 

Ethernet Shield 

3.1 Tujuan 

1. Mempelajari penggunaan Ethernet Shield pada Arduino Duomilanove untuk memberikan 

konektivitas ke jaringan. 

2. Menjalankan program-program sederhana untuk menguji Ethernet Shield dan memberikan 

konektivitas pada board Arduino. 

3.1 Dasar Teori 

3.1.1 Ethernet Shield  

 

Gambar 3.1 Ethernet Shield[7] 

Ethernet Shield adalah sebuah modul tambahan yang berfungsi menghubungkan Arduino 

ke Internet. Ethernet Shield memberikan TCP/IP stack pada Arduino menggunakan chip 

Wiznet W5100, memberikan konektivitas dengan protokol TCP maupun UDP. Arduino 

berkomunikasi dengan chip dan SD card menggunakan SPI bus melalui pin digital 11, 12, dan 

13 pada Arduino Duemilanove. 

  

3.1.2 IP Address 

IP Address adalah metode pengalamatan secara logical yang memungkinkan perangkat-

perangkat yang tidak terhubung langsung untuk dapat berkomunikasi melalui jaringan, seperti 

pada LAN ataupun terhubung ke Internet. Konfiguarsi IPv4 Address pada suatu device seperti 
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komputer, laptop, maupun board Arduino secara umum dapat dilakukan dengan dua cara: 

static addressing dan DHCP. Static addressing adalah memberikan IP Address pada perangkat 

secara statis, yaitu dikonfigurasi secara manual. Adapun dengan menggunakan protokol DHCP 

(Dynamic Host Configuration Protocol), pengalamatan IP dilakukan secara dinamis, otomatis 

dari DHCP server tempat suatu client berada. 

 

3.2 Prosedur Percobaan 

3.2.1 Konfigurasi IP Address Menggunakan DHCP 

1. Hubungkan board Ethernet Shield ke board Arduino. 

2. Hubungkan port LAN Ethernet Shield menggunakan kabel RJ45 straight ke port LAN 

komputer/PC. 

3. Ketikan program berikut: 

 

  

//program 4.1 

#include <SPI.h> 

#include <Ethernet.h> 

 

void setup() 

{ 

  Serial.begin(9600); 

  initializeEthernet(); 

 

  Serial.println("ethernet ready"); 

  for (int i=0;i<4;i++) 

  { 

    Serial.print(Ethernet.localIP()[i]); 

    if (i<3) Serial.print("."); 

  } 

  Serial.println(); 

   

} 

   

void loop() 

{ 

} 

 

boolean initializeEthernet() 

{ 

  //jika menggunakan DHCP, cukup dengan 2 baris ini 

  byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED }; 

  Ethernet.begin(mac); 

} 
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4. Buka Serial Monitor. 

5. Pastikan konfigurasi TCP/IPv4 di Ethernet pada komputer adalah DHCP (“Obtain an IP 

address automatically”). 

6. Compile dan upload program ke dalam board Arduino. Kemudian, amati keluaran serial 

monitor. 

7. Ketikkan perintah “ipconfig” pada Command Prompt untuk melihat konfigurasi IPv4 

Address pada Ethernet adapter. Bandingkan IPv4 Address yang ditampilkan pada serial 

monitor dan yang ditampilkan pada Command Prompt. Apakah nilainya sesuai? Lakukan 

analisis! 

 

3.2.2 Konfigurasi IP Address Menggunakan Static Addressing 

1. Hubungkan board Ethernet Shield ke board Arduino. 

2. Hubungkan port LAN Ethernet Shield menggunakan kabel RJ45 straight ke port LAN 

komputer/PC. 

3. Ketikan program 4.2 pada Arduino IDE. 

4. Buka Serial Monitor. 

5. Ubah konfigurasi TCP/IPv4 di Ethernet pada komputer menjadi statis (“Use the following 

IP address”), dan input konfigurasi sebagai berikut: 

 IP address : 192.168.2.23 

 Subnet mask : 255.255.255.0 

 Default gateway : 192.168.2.25 

6. Compile dan upload program ke dalam board Arduino. Kemudian, amati keluaran serial 

monitor. 

7. Ketikkan perintah “ipconfig” pada Command Prompt untuk melihat konfigurasi IPv4 

Address pada Ethernet adapter.  

8. Ketikkan perintah “ping 192.168.2.25” (perhatikan LED RX dan TX Ethernet Shield saat 

proses ping sedang berlangsung). Bagaimanakah hasilnya?  

9. Ketikkan perintah “ping 192.168.2.x” (perhatikan LED RX dan TX Ethernet Shield saat 

proses ping sedang berlangsung), dengan x adalah angka sembarang dari 0-255. 

Bagaimanakah hasilnya? Lakukan analisis, apakah sesuai dengan spesifikasi yang 

diinginkan atau tidak.  
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10. Bandingkan hasil percobaan pada langkah nomor 8 dan 9. Apakah ada perbedaan? 

Mengapa? Jelaskan! 

 
 

3.2.3 Menampilkan Data Pembacaan Sensor Suhu di Web Server 

1. Hubungkan board Ethernet Shield ke board Arduino. 

2. Hubungkan port LAN Ethernet Shield menggunakan kabel RJ45 straight ke port LAN 

komputer/PC. 

3. Hubungkan sensor suhu LM35 ke Arduino sebagai berikut: 

 Kaki analog ke pin analog 0 arduino 

 Kaki positif ke pin 3.3V arduino 

 Kaki negatif ke pin GND arduino 

  

//program 4.2 

#include <SPI.h> 

#include <Ethernet.h> 

 

void setup() 

{ 

  Serial.begin(9600); 

  initializeEthernet(); 

 

  Serial.println("ethernet ready"); 

  for (int i=0;i<4;i++) 

  { 

    Serial.print(Ethernet.localIP()[i]); 

    if (i<3) Serial.print("."); 

  } 

  Serial.println(); 

   

} 

   

void loop() 

{ 

} 

 

boolean initializeEthernet() 

{ 

 //jika menggunakan DHCP, cukup dengan 2 baris pertama 

  byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED }; 

  Ethernet.begin(mac); 

  IPAddress staticIP(192,168,2,25);  

  Ethernet.begin(mac,staticIP); 

 

} 
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4. Ketikkan program sebagai berikut:  

 
 

//program 4.3 

#include <SPI.h> 

#include <Ethernet.h> 

 

byte mac[] = { 

  0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED 

}; 

IPAddress ip(192, 168, 2, 25); 

EthernetServer server(80); 

 

void setup() { 

  Serial.begin(9600); 

  Ethernet.begin(mac, ip); 

  server.begin(); 

  Serial.print("server is at "); 

  Serial.println(Ethernet.localIP()); 

} 

 

void loop() { 

  EthernetClient client = server.available(); 

  if (client) { 

    Serial.println("new client"); 

    boolean currentLineIsBlank = true; 

    while (client.connected()) { 

      if (client.available()) { 

        char c = client.read(); 

        Serial.write(c); 

        if (c == '\n') { 

          client.println("HTTP/1.1 200 OK"); 

          client.println("Content-Type: text/html"); 

          client.println("Connection: close"); 

          client.println("Refresh: 5");  

          client.println(); 

          client.println("<!DOCTYPE HTML>"); 

          client.println("<html>"); 

            int analogChannel = 0; 

            int sensorReading = analogRead(analogChannel); 

            client.print("analog input "); 

            client.print(analogChannel); 

            client.print(" is "); 

            client.print(sensorReading); 

            client.println("<br />"); 

            client.println("</html>"); 

          break; 

        } 

      } 

    } 

    delay(1); 

    client.stop(); 

    Serial.println("client disconnected"); 

  } 

} 
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5. Compile dan upload program ke dalam board Arduino.  

6. Buka web browser, akses alamat http://192.168.2.25  

7. Buka serial monitor. 

8. Apakah sesuai spesifikasi yang diinginkan? Lakukan analisis. 

9. Compile dan upload program untuk menampilkan pembacaan sensor suhu dalam satuan 

derajat Celcius di web yang telah dibuat pada tugas pendahuluan praktikum ke dalam board 

Arduino. Perhatikan dan catat hasil yang terjadi, apakah sesuai dengan spesifikasi? 

Jelaskan! 

 

3.2.4 Mengontrol LED dari web server 

1. Hubungkan board Ethernet Shield ke board Arduino. 

2. Hubungkan port LAN Ethernet Shield menggunakan kabel RJ45 straight ke port LAN 

komputer/PC. 

3. Hubungkan LED ke pin 3 Arduino. 

4. Ketikkan program 4.4 ke Arduino IDE. 

5. Compile dan upload program ke dalam board Arduino.  

6. Buka web browser, akses alamat http://192.168.2.25  

7. Buka serial monitor. 

8. Apakah sesuai spesifikasi yang diinginkan? Lakukan analisis. 

10. Pindahkan LED ke pin 2 sampai 13 secara bergantian, sesuaikan kode programnya. 

Compile dan upload ke dalam board Arduino. Perhatikan dan catat hasil yang terjadi, 

apakah sesuai dengan spesifikasi? Jelaskan! 

 

 

http://192.168.2.25/
http://192.168.2.25/
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//program 4.4 

#include <SPI.h> 

#include <Ethernet.h> 

 

byte mac[] = { 

  0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED 

}; 

IPAddress ip(192, 168, 2, 25); 

EthernetServer server(80); 

int LED = 1; 

String readString; 

void setup() { 

  Serial.begin(9600); 

  pinMode(LED,OUTPUT); 

  Ethernet.begin(mac, ip); 

  server.begin(); 

  Serial.print("server is at "); 

  Serial.println(Ethernet.localIP()); 

} 

 

void loop() { 

  EthernetClient client = server.available(); 

  if (client) { 

    Serial.println("new client"); 

    while (client.connected()) { 

      if (client.available()) { 

        char c = client.read(); 

        Serial.write(c); 

         if (readString.length() < 100) {  

          readString += c;  

          }  

        if (c == '\n')  { 

          client.println("HTTP/1.1 200 OK"); 

          client.println("Content-Type: text/html"); 

          client.println("Connection: close"); 

          client.println("Refresh: 5");  

          client.println(); 

          client.println("<!DOCTYPE HTML>"); 

          client.println("<html>"); 

          client.println("<a href=\"/?lighton\"\">Turn On Light</a>");  

          client.println("<a href=\"/?lightoff\"\">Turn Off Light</a><br />");         

          client.println("</html>"); 

          break; 

        } 

      } 

    } 

    delay(1); 

    client.stop(); 

    Serial.println("client disconnected"); 

    if(readString.indexOf("?lighton") >0)  

    {  

    digitalWrite(LED, HIGH);    

    Serial.println("LED On");  

    }  

    else{  

    if(readString.indexOf("?lightoff") >0)    

    {  

    digitalWrite(LED, LOW);  

    Serial.println("LED Off");  

    }  

    }  

    readString="";   

  } 

} 
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