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Arduino
• Arduino adalah pengendali mikro single-board 

yang bersifat open-source, diturunkan dari Wiring 
platform, dirancang untuk memudahkan
penggunaan elektronik dalam berbagai bidang. 

• Hardwarenya memiliki prosesor Atmel AVR dan
softwarenya memiliki bahasa pemrograman

• Hardwarenya memiliki prosesor Atmel AVR dan
softwarenya memiliki bahasa pemrograman
sendiri. Saat ini Arduino sangat populer di seluruh
dunia.

• Banyak pemula yang belajar mengenal robotika
dan elektronika lewat Arduino karena mudah
dipelajari. 



• Bahasa yang dipakai dalam Arduino bukan
assembler yang relatif sulit, tetapi bahasa C 
yang disederhanakan dengan bantuan
pustaka-pustaka (libraries) Arduino. 

Arduino

pustaka-pustaka (libraries) Arduino. 
• Arduino juga menyederhanakan proses

bekerja dengan mikrokontroler
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Kelebihan Arduino

• Murah – Perangkat Keras Arduino biasanya
dijual relatif murah dibandingkan dengan
platform mikrokontroler pro lainnya. Tidak
hanya cocok untuk Windows, namun juga
cocok bekerja di Linux.cocok bekerja di Linux.

• Sederhana dan mudah pemrogramannya –
Lingkungan pemrograman di Arduino mudah
digunakan untuk pemula, dan cukup fleksibel
bagi mereka yang sudah tingkat lanjut. 



Kelebihan Arduino
• Perangkat lunaknya Open Source – Perangkat lunak

Arduino IDE dipublikasikan sebagai Open Source, 
tersedia bagi para pemrogram berpengalaman untuk
pengembangan lebih lanjut. Bahasanya bisa
dikembangkan lebih lanjut melalui pustaka-pustaka
C++ yang berbasis pada Bahasa C untuk AVR.

• Perangkat kerasnya Open Source – Perangkat keras
Arduino berbasis mikrokontroler ATMEGA8, 

• Perangkat kerasnya Open Source – Perangkat keras
Arduino berbasis mikrokontroler ATMEGA8, 
ATMEGA168, ATMEGA328 dan ATMEGA1280 (yang 
terbaru ATMEGA2560). Dengan demikian siapa saja
bisa membuat perangkat keras Arduino ini, apalagi
bootloader tersedia langsung dari perangkat lunak
Arduino IDE-nya. Bisa juga menggunakan breadboard 
untuk membuat perangkat Arduino beserta periferal-
periferal lain yang dibutuhkan.



Kelebihan Arduino
• Tidak perlu perangkat chip programmer 

karena didalamnya sudah ada bootloadder
yang akan menangani upload program dari
komputer.
Sudah memiliki sarana komunikasi USB, Sudah memiliki sarana komunikasi USB, 
Sehingga pengguna laptop yang tidak memiliki
port serial/RS323 bisa menggunakannya.
Memiliki modul siap pakai ( Shield ) yang bisa
ditancapkan pada board arduino. Contohnya
shield GPS, Ethernet,dll



• INPUT/OUTPUT DIGITAL DAN INPUT ANALOG
Input/output digital atau digital pin adalah pin pin
untuk menghubungkan arduino dengan komponen
atau rangkaian digital. contohnya , jika ingin membuat
LED berkedip, LED tersebut bisa dipasang pada salah
satu pin input atau output digital dan ground. 

Kelebihan Arduino

satu pin input atau output digital dan ground. 
komponen lain yang menghasilkan output digital atau
menerima input digital bisa disambungkan ke pin pin
ini. Input analog atau analog pin adalah pin pin yang 
berfungsi untuk menerima sinyal dari komponen atau
rangkaian analog. contohnya , potensiometer, sensor 
suhu, sensor cahaya, dll.



Kelebihan Arduino
• CATU DAYA

pin pin catu daya adalah pin yang memberikan tegangan
untuk komponen atau rangkaian yang dihubungkan dengan
arduino. Pada bagian catu daya ini pin Vin dan Reset. Vin 
digunakan untuk memberikan tegangan langsung kepada
arduino tanpa melalui tegangan pada USB atau adaptor, 
sedangkan Reset adalah pin untuk memberikan sinyal reset 
melalui tombol atau rangkaian eksternal.melalui tombol atau rangkaian eksternal.

• Baterai / Adaptor
Soket baterai atau adaptor digunakan untuk menyuplai
arduino dengan tegangan dari baterai/adaptor 9V pada saat
arduino sedang tidak disambungkan kekomputer. Jika
arduino sedang disambungkan kekomputer dengan USB, 
Arduino mendapatkan suplai tegangan dari USB, Jika tidak
perlu memasang baterai/adaptor pada saat memprogram
arduino.



Raspberry Pi
• Raspberry Pi adalah komputer berukuran kecil yang 

memiliki ukuran seperti kartu atm yang dapat dihubungkan
ke tv atau layar komputer dan keyboard.

• Perangkat ini adalah komputer kecil yang mumpuni, dapat
digunakan untuk proyek elektronik dan dapat melakukan
banyak hal layaknya PC desktop atau komputer. Seperti
menjalankan program perkantoran untuk membuatmenjalankan program perkantoran untuk membuat
laporan, membuat dokumen, browsing internet bahkan
memainkan permainan. Selain itu alat ini juga dapat
memutar video beresolusi tinggi.

• Raspberry Pi Foundation merupakan yayasan nirlaba yang 
pertama kali mengembangkan produk ini. Tujuan awal
diproduksinya Raspberry pi adalah untuk digunakan oleh
orang dewasa dan anak-anak di seluruh dunia untuk belajar
pemrograman digital.



Raspberry Pi tipe B
Tampilan Board Raspberry Pi

Tampilan Board Raspberry Pi tipe B Tampilan Board Raspberry Pi 2 tipe B



Berikut Ini Table Spesifikasi Perbedaan Tiap Model 
Raspberry Pi



Hal Yang dapat Dilakukan Dengan RaspBerry Pi

• Awalnya raspberry pi memang dibuat sebagai produk
untuk kegiatan edukasi. Namun dengan melihat fitur
yang dimiliki dan juga hardware yang terus di upgrade 
dan di kembangkan membuat alat ini bisa digunakan
banyak hal.

• Beberapa diantaranya bisa digunakan sebagai
komputer desktop mini, file server, download server, komputer desktop mini, file server, download server, 
access point, server dns, multimedia player, home 
automation dan lain sebagainya.

• Selain itu, raspberry pi juga bisa digunakan sebagai
core untuk pembuatan alat – alat canggih. Mulai dari
pembuatan robot, alat pengontrol peralatan rumah
dan berbagai alat modern lainnya.



3 proyek yang dibuat menggunakan raspberry pi

1. Raspberry Pi Bartendro Proyek kreatif yang diberi nama
bartendro ini adalah alat
pembuat minuman otomatis. 
Alat ini di desain portable 
sehingga dapat dipindah dengan
mudah. Sesuai dengan namanya
alat ini bekerja seperti seorang
bartender di sebuah cafe atau
bar.bar.
Hanya dalam waktu 10 detik, 
bartendro mampu membuat
aneka variasi minuman. Bahkan
dalam semalam alat ini mampu
membuat 200 variasi minuman
koktail.
Bartendro dibuat menggunakan
prosesor yang biasa digunakan
Arduino, dengan konektor RJ-45 
sebagai penghubung ke
raspberry pi.



2. Raspberry Pi Egg Bot

3 proyek yang dibuat menggunakan raspberry pi

Proyek yang tidak kalah kreatifnya dari Bartendro adalah Raspberry Pi Egg 
Bot. Alat yang satu ini adalah robot open source yang mampu membuat
hiasan pada telur.



3. Raspberry Pi Black Stripes V-Plotter

3 proyek yang dibuat menggunakan raspberry pi

Pi Black Stripes V-Plotter 
merupakan proyek kreatif
yang telah menunjukkan
bahwa teknologi dan senibahwa teknologi dan seni
mampu dipadukan.
Alat ini mampu membuat
gambar mural berukuran
besar dari sebuah foto
berwarna.
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