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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Tinjauan penelitian 

Penelitian ini membuat bagian sistem berbasis PID sebagai pendukung sebuah 

sistem light source untuk endoscopy. Kemudian, untuk sistem power supply dalam 

perancangan sistem ini dibahas detail pada [8]. Sehubungan dengan itu, kami 

menggunakan sistem PID untuk menstabilkan intensitas cahaya yang dikeluarkan 

oleh lampu LED agar fokus dan tidak menimbulkan panas yang berlebih. Sehingga, 

sistem kendali ini dilengkapi dengan sensor intensitas cahaya dan sensor suhu untuk 

menjaga cahaya stabil. Terakhir, alat ini dilengkapi kendali otomatis dan manual 

untuk mengatur keluaran cahaya yang dilakukan oleh pengguna. 

2.2 Light Source 

Light source merupakan salah satu dari komponen prosedur kesehatan yang 

menggunakan endoscopy dimana bagian light source berperan untuk mengubah 

energi listrik menjadi energi cahaya. Beberapa pemancar cahaya sebagai sumber 

diharuskan memenuhi berbagai syarat, seperti sumber cahaya bersifat frekuensi 

tunggal, memiliki intensitas cahaya tinggi, mudah dimodulasi, dan selalu compact 

atau mudah ditransmisikan [18]. Pada dasarnya, di dalam bidang kesehatan terdapat 

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 363/Menkes/Per/IV/1998 

tentang pengujian dan kalibrasi alat kesehatan untuk menjaga keselamatan pasien 

dalam melakukan pengecekan kesehatan [19]. Pada sistem light source terdapat 

sebuah peraturan indeks pencahayaan menurut jenis ruang dan unit yang diatur 

dalam Peraturan Kepala Menteri Kesehatan Nomor 1204/Menkes/SK/X/2004 [20]. 

Terdapat juga Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 7 tahun 

2019 berisi tentang kesehatan lingkungan rumah sakit yang mengatur kebersihan 

ruang operasi serta fasilitas rumah sakit [21].  

2.3 Sensor Suhu 

Sensor suhu diperlukan dalam desain untuk membaca atau merespon panas 

yang dihasilkan oleh reflector supaya tidak menimbulkan panas berlebih 

mengakibatkan alat menjadi cepat rusak. Gambar 2.1 menunjukkan sensor LM35 
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yang memiliki keluaran impedansi yang kecil serta linieritas yang besar sehingga 

dapat disambungkan dengan rangkaian kendali khusus dan tidak memerlukan 

pengolahan tegangan analog lanjutan. Setelah itu, Tabel 2.1 menjelaskan spesifikasi 

dari sensor LM35. Rumus dari sensor LM35 yang menunjukkan suhu lingkungan 

dalam Celsius 

Tabel 2.1 Spesifikasi sensor LM35. 

Nama Komponen Sensor LM35 

Fungsi  Membaca dan merespon panas yang 

dipantulkan 

Input Suhu 

Output Nilai suhu 

Tegangan Input  Daya  direct current (DC) sebesar 4 V 

 

Deskripsi Kebutuhan 

Performansi 

Dapat membaca dan merespon panas yang 

dipantulkan reflector kemudian dikonversikan 

dalam tegangan dan menghasilkan nilai suhu 

yang ditampilkan pada layar liquid crystal 

display (LCD) 

𝑇𝑚 =
𝑉𝑚

𝐶𝑚
,     (2.1) 

dimana  𝑇𝑚 merupakan suhu yang diukur, 𝑐𝑚 adalah kostanta sebesar 10 mV ℃⁄ , 

dan 𝑉𝑚 merupakan nilai tegangan dalam mV yang dibaca dari pin analog. Selain itu, 

sensor LM35 memiliki kriteria saat suhu 1 ℃ menunjukkan tegangan sebesar 10 

mV. Sehingga, untuk mencari temperature dalam celsius maka 𝑉𝑚 akan dibagi 

dengan 𝑐𝑚 [22]. 

 

Gambar 2.1 Sensor suhu LM35. 
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2.4 Sensor LDR model PGM5 cadmium suphide (CdS) Photoresistor 

Sensor Light Dependent Resistor (LDR) merupakan sebuah resistor yang 

mempunyai nilai hambatan dapat dipengaruhi dari cahaya yang diterima sensor. 

Tingginya nilai hambatan pada sensor LDR tergantung besar atau kecilnya cahaya 

yang diterima oleh sensor LDR [23]. Tabel 2.2 menjelaskan spesifikasi dari sensor  

LDR. Selain itu, Gambar 2.2 menampilkan komponen LDR yang digunakan serta 

rumus photoresitor menunjukkan hubungan antara resistansi dan ilummution 

sebagai 

Tabel 2.2 Speksifikasi LDR PGM5 CdS Photoresistor. 

Nama Komponen PGM5 CdS Photoresistor 

Fungsi Membaca nilai intensitas cahaya pada 

lampu LED 

Input Cahaya lampu LED 

Output  Nilai intensitas cahaya 

Tegangan Input Daya DC sebesar 3 - 5 V 

 

Deskripsi Kebutuhan Performansi 

Dapat membaca nilai intensitas cahaya 

yang dikeluarkan lampu LED 

kemudian dikonversikan menjadi nilai 

intensitas cahaya yang ditampilkan 

pada layar LCD 

𝑅 = 𝐴𝐸𝑎 ,     (2.2) 

dimana 𝑅 adalah resistansi (ohm), 𝐸 adalah illumution (Lux), dan 𝐴, 𝑎 adalah 

konstan. Kemudian, nilai 𝐴, 𝑎 tergantung pada CdS yang digunakan pada proses 

pembuatannya dengan nilai berkisar antara 0.7 dan 0.9 [24]. 

 

Gambar 2.2 Sensor LDR. 
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2.5 Arduino Uno R3 

Arduino Uno R3 merupakan sebuah board yang terdapat mikrokontroler 

ATmega328. Gambar 2.3 menunjukkan sebuah komponen Arduino Uno R3 yang 

memiliki 14 pin digital (6 pin digunakan sebagai output PWM), 6 buah input 

analog, 16 MHz osilator kristal, sebuah koneksi Universal Serial Bus (USB), 

konektor sumber tegangan, header in circuit serial programming (ICSP), serta 

tombol reset [25]. Kemudian, Tabel 2.3 menjelaskan spesifikasi dari Arduino Uno 

R3. 

Tabel 2.3 Spesifikasi Arduino Uno R3. 

Nama Komponen Arduino Uno R3 

Fungsi • kontrol untuk seluruh subsistem 

• inti dari sistem 

• Memakai USB to serial dapat 

menjalankan komunikasi 

terhadap computer 

Input • Sumber masukan 7 - 12 V DC 

• Maksimum masukan 6 - 20 V 

DC 

Output • Tegangan bekerja di semua pin 

I/O 5 V DC 

• Arus per pin 40 mA DC 

• Arus untuk pin 3.3 V yaitu 150 

mA DC 

Tegangan Input Daya 6 - 20 V DC 

Deskripsi Kebutuhan Performansi • Mengganti sinyal analog dari 

semua sensor menjadi sebuah 

sinyal digital. 

• Menjalankan semua sistem 

komponen 

 



11 

 

 

 

Gambar 2.3 Arduino Uno R3. 

 

2.6 LCD 16 × 2 

Dalam pengimplementasian dibutuhkan sebuah LCD yang tidak terlalu besar 

untuk menampilkan nilai suhu dan intensitas cahaya. Sehingga, alternatif pilihan 

utama adalah LCD ukuran 16 × 2 dikarenakan harga yang terjangkau dan mudah 

didapatkan, searah dalam implementasikan pada alat. Gambar 2.4 menunjukkan 

komponen LCD 16 × 2 dengan ukuran tersebut sangat cukup untuk menampilkan 

variable American standard code for information interchange (ASCII) kemudian 

dikirimkan oleh mikrokontroler. Selanjutnya, Tabel 2.4 menampilkan spesifikasi 

LCD 16 × 2. 

Tabel 2.4 Spesifikasi LCD 16 × 2. 

Nama Komponen LCD 𝟏𝟔 ×  𝟐 

Fungsi Menampilkan informasi pada layar 

Input Data dalam bentuk ASCII 

Output Tampilan karakter sesuai hasil input  

Tegangan Input Daya DC 5 V 

Deskripsi Kebutuhan Performansi Menampilkan nilai suhu dan intensitas 

cahaya serta menampilkan nilai arus dan 

tegangan pada power supply 
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Gambar 2.4 LCD 16 × 2. 

2.7 Lampu LED 

Lampu LED merupakan komponen yang berfungsi penghasil cahaya 

monokromatik saat diberi tegangan. Selain itu, Gambar 2.5 menunjukkan lampu 

LED yang memiliki fungsi sebagai penghasil cahaya yang terang serta tidak 

mengakibatkan overheat yang dapat membuat kerusakan pada alat dan keselamatan 

pasien. Dengan demikian, komponen ini menggunakan merek MITSUYAMA MS-

851 12 direct current (DC). Selanjutnya, Gambar 2.6 menunjukkan lampu yang 

disarankan untuk future work yaitu lampu merek Cermax. Kelebihan lampu Cermax 

memiliki keluaran cahaya yang sangat terang dan tidak menimbulkan panas. 

Penelitian ini tidak memakai lampu Cermax dikarenakan harga yang mahal yaitu 8 

juta per unit [26]. Oleh karena itu, digunakan lampu LED merek MITSUYAMA 

MS-851 dengan harga yang murah yaitu 12 ribu per unit dengan cahaya yang 

dikeluarkan terang namun tidak seterang lampu Cermax serta, penelitian ini masih 

mencari sistem PID yang sesuai maka dikhawatirkan lampu Cermax rusak sehingga 

memakai lampu LED yang lebih murah. Saat prototype dan sistem PID berjalan 

dengan baik baru bisa menggunakan lampu Cermax ini pada future work. 

Kemudian, Tabel 2.5 menampilkan spesifikasi dari lampu LED MITSUYAMA 

MS-85. 

Tabel 2.5 Spesifikasi lampu LED MITSUYAMA MS-85. 

Nama Komponen Lampu LED MITSUYAMA MS-851  

Fungsi Pencahayaan untuk endoscopy 

Input Tegangan 12 V DC 
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Output Cahaya  

Tegangan Input Daya DC sebesar 12 V DC 

Deskripsi Kebutuhan Performansi Lampu LED membentuk cahaya 

terang, tidak terdapat bayangan, dan 

tidak mengakibatkan overheat 

 

 

Gambar 2.5 Lampu MITSUYAMA [8]. 

 

Gambar 2.6 Lampu Cermax. 
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2.8 Buzzer 

Buzzer merupakan bagian elektronika yaitu memiliki fungsi membuat energi 

listrik menjadi bunyi [27]. Gambar 2.7 menunjukkan komponen buzzer yang 

digunakan pada perancangan ini sebagai pengingat pengguna apabila suhu cahaya 

yang dikeluarkan sangat panas. Saat pengujian suhu menunjukkan nilai ≥ 28 ℃ 

maka buzzer akan berbunyi dan pengguna mematikan sistem secara manual serta 

mendiamkan alat beberapa menit. Kemudian, Tabel 2.6 menampilkan spesifikasi 

dari buzzer. 

Tabel 2.6 Spesifikasi buzzer. 

Nama Komponen Buzzer 

Fungsi Sebagai pengingat saat suhu panas 

Input Sumber tegangan 3 V DC 

Output Suara  

Tegangan Input Daya 3 V DC 

Kebutuhan Performansi Buzzer akan berbunyi saat suhu dari 

cahaya yang dikeluarkan ≥ 28 ᵒC 

 

 

Gambar 2.7 Buzzer. 
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2.9  Push Button 

Push Button merupakan switch serta memiliki fungsi untuk pemutus ataupun 

penghubung arus listrik dari sebuah sumber ke beban listrik. Gambar 2.8 

menunjukkan sebuah push button yang memiliki sistem tekan. Sehingga, pada 

implementasi dipakai 5 buah push button memiliki sistem naik, turun, ok, batal, dan 

bersiap. Selanjutnya, Tabel 2.7 menampilkan spesifikasi dari push button yang 

digunakan. 

Tabel 2.7 Spesifikasi push button. 

Nama Komponen Push button 

Fungsi  Sebagai kendali tampilan menu dalam 

light source 

Input  Kendali pengguna 

Output  Perubahan pilihan yang dikendalikan 

oleh pengguna 

Deskripsi kebutuhan performansi  Sebagai sistem kendali tampilan menu 

dan sebagai pilihan dari sistem 

otomatis dan manual yang dilakukan 

oleh pengguna 

 

 

Gambar 2.8 Push button. 
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2.10  MOSFET IRFZ44N 

Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor (MOSFET) adalah 

perangkat semikonduktor yang umum digunakan untuk switch dan penguat sinyal 

di alat elektronik. Selain itu, MOSFET sebagai pusat dari sebuah integrated circuit 

(IC) yang didesain dengan single chip sebab memiliki ukuran amat kecil. 

Kemudian, Tabel 2.8 menampilkan spesifikasi MOSFET IRFZ44N. Sehingga, 

rumus MOSFET menunjukan nilai arus sebagai 

Tabel 2.8 Spesifikasi MOSFET IRFZ44N. 

Nama Komponen MOSFET IRFZ44N 

Fungsi Sebagai penguat rangkaian driver 

lampu LED 

Input Sumber tegangan 12 V DC 

Output Penguat sinyal 

Deskripsi Kebutuhan Performansi MOSFET IRFZ44N digunakan sebagai 

penguat untuk mengatur lampu LED 

gelap dan terang 

𝐼𝐸 = 𝐼𝐵 + 𝐼𝐶 ,     (2.3) 

dimana 𝐼𝐸 adalah arus emitter, 𝐼𝐵 adalah arus basis, dan 𝐼𝐶 adalah arus collector. 

Gambar 2.9 menunjukkan rangkaian MOSFET dimana terdapat tegangan voltage 

common collector (VCC) sebagai sumber dan resistor sebagai beban dalam 

rangkaian. Kemudian, Gambar 2.10 menunjukkan komponen MOSFET IRFZ44N 

mempunyai tiga gerbang terminal yaitu gate (G), source (S), dan drain (D) [28]. 

 

Gambar 2.9 Rangkaian MOSFET. 
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Gambar 2.10 MOSFET IRFZ44N. 

2.11  Arduino IDE 

ARDUINO IDE adalah perangkat lunak digunakan membuat program board 

mikrokontroler, seperti Arduino Nano, Arduino Uno R3, Arduino Mega, Wemos, 

dan lain-lain. Selain itu, prangkat lunak ini dapat mengerjakan fungsi-fungsi 

pemprograman melalui syntax [29]. 

2.12  Potensiometer 

Potensiometer memiliki fungsi untuk mengatur volume pada perangkat audio 

atau video seperti radio, walkie talkie, tape mobil, dan amplifier. Selain itu, Gambar 

2.11 menunjukkan komponen Potensiometer yang dipakai dalam rangkaian 

pengatur terang dan gelapnya lampu light dimmer circuit serta pengatur tegangan 

pada power supply (DC generator) [30]. Kemudian, Tabel 2.9 menampilkan 

spesifikasi Potensiometer. Rumus (2.4) menunjukkan rumus Potensiometer 

Tabel 2.9 Spesifikasi Potensiometer. 

Nama Komponen Potensiometer 

Fungsi  Sebagai kendali intensitas cahaya 

secara manual 

Input  Kendali pengguna 

Output  Perubahan nilai intensitas cahaya 

Deskripsi kebutuhan performansi  Sebagai sistem kendali intensitas 

cahaya pada produk secara manual  

𝑉𝑜𝑢𝑡 = (𝑉2 − 𝑉1) ×
𝜃𝑚𝑖𝑛

𝜃𝑚𝑎𝑥
+ 𝑉1 [31],    (2.4) 

dimana 𝑉1 adalah tegangan awal, 𝑉2 adalah tegangan akhir, 𝜃𝑚𝑖𝑛 adalah sudut 

minimum, dan 𝜃𝑚𝑎𝑥 adalah sudut maksimum. Potensiometer mengukur posisi 



18 

 

 

absolut serta dikalibrasi dengan memutar pada bracket pemasangannya. Dengan 

demikian, kisaran rotasi pada Potensiometer dibatasi kurang dari 360° atau 

kelipatan 360°. Pemasalahan dalam Potensiometer adalah kabel yang jatuh atau 

pemasangan yang tidak sesuai [30]. 

 
Gambar 2.11 Potensiometer. 


