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ABSTRAK
Media promosi merupakan salah satu sarana untuk menaikannya angka penjualan pada
suatu perusahaan. Dan produk yang dipromosikan. Promosi yang dilakukan sampai
kepada target pasar yang potensial. Ada berbagai macam media promosi yang digunakan
misalnya neon box. Neon Box membutuhkan lampu neon dengan daya listrik yang tinggi
dan harga mahal. Disisi lain gambar neon box bersifat statis atau tidak bisa diganti-ganti.
Maka dari permasalahan diatas, melalui penelitian ini penulis merancang media promosi
menggunakan LED yang dibentuk menyerupai kubus. Karena harga LED yang tidak
mahal. Alat bantu promosi ini dibangun menggunakan mikrokontroller berbasis Arduino
dan dihubungkan dengan Interface yang ada di desktop. Tampilan yang bisa diatur
melalui desktop yaitu huruf, angka, dan bentuk (bidang datar). LED CUBE dilakukan
pengujian sebanyak 10 kali untuk setiap pola nyalanya dan dari hasil pengujian
didapatkan berhasil. Jadi LED CUBE berhasil dirancang dan dibangun dan tidak didapati
error.
Kata Kunci: LED cube, media promosi

1. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
Banyak faktor untuk membuat orang membeli atau
tidak membeli suatu barang atau jasa. Dalam buku (E.
Jerome McCarthy:1981) yang membuat rumus dalam
bahasa inggris four P’s classification. Terdapat 4 unsur
untuk orang dengan mudah membeli suatu barang atau
jasa, yaitu Produk, Price, Place, Promotion. Orang
membeli atau tidak membeli biasanya didasarkan pada
kualitas, lalu bagaimana dengan harganya, dan
kemudahan untuk memiliki produk tersebut.
Unsur yang membuat orang membeli atau tidaknya
adalah unsur periklanan dengan menggunakan berbagai
teknik persuasi mengajak sasaran untuk membeli.
Namun, keputusan terakhir untuk membeli tidak hanya
tergantung pada iklan tersebut. Bila orang setelah
membaca iklan lalu datang ke toko melihat produk yang
kita iklankan, meminta informasi rinci kepada penjual,
dan sebagainya, iklan tersebut harus dianggap berhasil.
Di sini peran penjual (salesman atau salesgirl) juga ikut
mempengaruhi keputusan untuk membeli.
Dari beberapa pengertian promosi di atas, maka dapat
kita
simpulkan
bahwa
promosi
merupakan
kegiatan pemasaran dan penjualan dalam rangka
menginformasikan dan mendorong permintaan terhadap
produk, jasa, dan ide dari perusahaan dengan cara
memengaruhi para konsumen agar mau membeli produk
dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Maka dari itu,
membuat salah satu media promosi digital yang berbeda
dengan menggunakan konsep LED CUBE.

1.2 Tujuan Penelitian
Tujuan akhir dari penelitian ini adalah Membuat LED
CUBE sebagai alternatif lain media promosi.
1.3 Ruang Lingkup
Pada perancangan ini terletak pada perancangan
perangkat keras berupa LED CUBE dan membuat
aplikasi untuk mengkofigurasi LED. Dan menampilkan
bentuk berupa : bidang datar (lingkaran, persegi panjang,
trapesium, bujur sangkar, segitiga sama kaki, segitiga
sama sisi, segitiga siku-siku), Huruf Besar (A-Z), Angka
(0-9).
2. Landasan Teori
2.1 Media Promosi
Media promosi hal penting dalam kegiatan promosi
produk Definisi promosi penjualan menurut American
Marketing Association (AMA), yang diterjemahkan oleh
(Peter Bennet, 1988:179) adalah: “Sales promotion is
media and non media marketing pressure applied for a
predetermined, limited period of time in order to
stimulate trial, increase consumer demand, or improve
product quality”. Yang berarti bahwa promosi
merupakan upaya pemasaran yang bersifat media dan
non media untuk mencoba memikat konsumen,
meningkatkan permintaan dari konsumen atau untuk
memperbaiki kualitas produk. Kegiatan promosi
merupakan alat untuk mempengaruhi konsumen dalam
kegiatan pembelian atau penggunaan jasa sesuai dengan
keinginan dan kebutuhannya.
2.2. Arduino
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Uno
Arduino
adalah
board
berbasis
mikrokontroler pada ATmega328. Board ini memiliki
14 digital input / output pin (dimana 6 pin dapat
digunakan sebagai output PWM), 6 input analog, 16
MHz osilator kristal, koneksi USB, jack listrik tombol
reset. Pin-pin ini berisi semua yang diperlukan untuk
mendukung mikrokontroler, hanya terhubung ke
komputer dengan kabel USB atau sumber tegangan bisa
didapat dari adaptor AC-DC atau baterai untuk
menggunakannya (Arduino:2016).
2.2.1. Memory
ATmega328 ini memiliki 32 KB dengan 0,5 KB
digunakan untuk loading file. Ia juga memiliki 2 KB dari
SRAM dan 1 KB dari EEPROM
2.2.2. Input dan Output
Masing-masing dari 14 pin digital pada Uno dapat
digunakan sebagai input atau output, menggunakan
fungsi pinMode(), digitalWrite(), dan digitalRead().
Mereka beroperasi di 5 volt. Setiap pin dapat
memberikan atau menerima maksimum 40 mA dan
memiliki resistor pull-up internal dari 20-50 KΩ
2.2.3. Komunikasi
Uno Arduino memiliki sejumlah fasilitas untuk
berkomunikasi dengan komputer, Arduino lain, atau
mikrokontroler lain. ATmega328 ini menyediakan
UART TTL (5V) komunikasi serial dan komunikasi
USB yang ditunjukan pda Gambar 2.2 yang tersedia
pada pin digital 0 (RX) dan 1 (TX). Sebuah
ATmega16U2 pada saluran board ini komunikasi
serial melalui USB dan muncul sebagai com port virtual
untuk perangkat lunak pada komputer. Firmware
Arduino menggunakan USB driver standar COM, dan
tidak ada driver eksternal yang dibutuhkan. Namun,
pada Windows, file. Inf diperlukan. Perangkat lunak
Arduino termasuk monitor serial yang memungkinkan
data sederhana yang akan dikirim ke board Arduino.
RX dan TX LED di board akan berkedip ketika data
sedang dikirim melalui chip USB-to-serial dan koneksi
USB ke komputer. ATmega328 ini juga mendukung
komunikasi I2C (TWI) dan SPI. Fungsi ini digunakan
untuk melakukan komunikasi inteface pada system
(Ginting, B. T:2012)
2.2.4. Programming
Uno Arduino dapat diprogram dengan perangkat
lunak Arduino.Pilih Arduino Uno dari Tool lalu
sesuaikan dengan mikrokontroler yang digunakan.
Para ATmega328 pada Uno Arduino memiliki
bootloader yang memungkinkan Anda untuk mengupload program baru untuk itu tanpa menggunakan
programmer hardware eksternal. Ini berkomunikasi

menggunakan protokol dari bahasa C.
2.3. Resistor
Resistor adalah komponen elektronik yang digunakan
untuk membatasi aliran arus listrik. Besarnya nilai
tahanan dinyatakan dengan satuan ohm dilambangkan
dengan Ω. Nilai tahanan resistor dilambangkan dengan
rangkaian warna yang terdapat pada badan resistor
(Wikipedia:2016).
2.4. Light Emitting Diode (LED)
LED terbuat dari berbagai material setengah
penghantar campuran seperti gallium arsenida fosfida
(GaAsP), gallium fosfida (GaP), dan gallium aluminium
arsenida (GaAsP). Karakteristiknya yaitu jika diberi
panjaran maju, pertemuannya mengeluarkan cahaya dan
warna cahaya bergantung pada jenis dan kadar material
pertemuan. Ketandasan cahaya berbanding lurus dengan
arus maju yang mengalirinya. Dalam kondisi
menghantar, tegangan maju pada LED merah adalah 1,6
sampai 2,2 volt, LED kuning 2,4 volt, LED hijau 2,7
volt. Sedangkan tegangan terbaik maksimum yang
dibolehkan	
  (Febriani, N:2016).
2.5.
Decoder (IC)
Pengertian Decoder adalah alat yang di gunakan
untuk dapat mengembalikan proses encoding sehingga
kita dapat melihat atau menerima informasi aslinya.
Pengertian Decoder juga dapat di artikan sebagai
rangkaian logika yang di tugaskan untuk menerima input
input biner dan mengaktifkan salah satu outputnya sesuai
dengan urutan biner tersebut. Kebalikan dari decoder
adalah encoder.
Fungsi Decoder adalah untuk memudahkan kita
dalam menyalakan seven segmen. Itu lah sebabnya kita
menggunakan decoder agar dapat dengan cepat
menyalakan seven segmen. Output dari decoder
maksimum adalah 2n. Jadi dapat kita bentuk n-to-2n
decoder. Jika kita ingin merangkaian decoder dapat kita
buat dengan 3-to-8 decoder menggunakan 2-to-4
decoder. Sehingga kita dapat membuat 4-to-16 decoder
dengan menggunakan dua buah 3-to-8 decoder.
Beberapa rangkaian decoder yang sering kita jumpai
saat ini adalah decoder jenis 3 x 8 (3 bit input dan 8
output line), decoder jenis 4 x 16, decoder jenis BCD to
Decimal (4 bit input dan 10 output line) dan decoder
jenis BCD to 7 segmen (4 bit input dan 8 output line).
Khusus untuk pengertian decoder jenis BCD to 7 segmen
mempunyai prinsip kerja yang berbeda dengan decoder
decoder lainnya, di mana kombinasi setiap inputnya
dapat mengaktifkan beberapa output linenya.
Salah satu jenis IC decoder yang umum di pakai
adalah 74138, karena IC ini mempunyai 3 input biner
dan 8 output line, di mana nilai output adalah 1 untuk
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salah satu dari ke 8 jenis kombinasi inputnya. Jika kita
perhatikan, pengertian decoder sangat mirip dengan
demultiplexer dengan pengecualian yaitu decoder yang
satu ini tidak mempunyai data input. Sehingga input
hanya di gunakan sebagai data control. Decoder dapat di
bentuk dari susunan gerbang logika dasar atau
menggunakan IC yang banyak jual di pasaran, seperti
decoder 74LS48, 74LS154, 74LS138, 74LS155 dan
sebagainya. Dengan menggunakan IC, kita dapat
merancang sebuah decoder dengan jumlah bit dan
keluaran yang di inginkan. Contohnya adalah dengan
merancang sebuah decoder 32 saluran keluar dengan IC
decoder 8 saluran keluaran	
  (Fadillah, A:2014).
2.6.
Java
Bahasa pemrograman berorientasi objek yang
dikembangkan oleh Sun Microsystems sejak tahun 1991.
Bahasa ini dikembangkan dengan model yang mirip
dengan bahasa C++ dan Smalltalk, namun dirancang
agar lebih mudah dipakai dan platform independent,
yaitu dapat dijalankan di berbagai jenis sistem operasi
dan arsitektur komputer. Bahasa ini juga dirancang untuk
pemrograman di Internet sehingga dirancang agar aman
dan portabel. Platform independent berarti program yang
ditulis dalam bahasa Java dapat dengan mudah
dipindahkan antar berbagai jenis sistem operasi dan
berbagai jenis arsitektur komputer. Aspek ini sangat
penting untuk dapat mencapai tujuan Java sebagai
bahasa pemrograman Internet di mana sebuah program
akan dijalankan oleh berbagai jenis komputer dengan
berbagai jenis sistem operasi. Sifat ini berlaku untuk
level source code dan binary code dari program Java.
Berbeda dengan bahasa C dan C++, semua tipe data
dalam bahasa Java mempunyai ukuran yang konsisten di
semua jenis platform. Source code program Java sendiri
tidak perlu dirubah sama sekali jika Anda ingin
mengkompile ulang di platform lain. Hasil dari
mengkompile source code Java bukanlah kode mesin
atau instruksi prosesor yang spesifik terhadap mesin
tertentu, melainkan berupa bytecode yang berupa file
berekstensi .class. Bytecode tersebut dapat langsung
Anda eksekusi di tiap platform yang dengan
menggunakan Java Virtual Machine (JVM) sebagai
interpreter terhadap bytecode tersebut.
Library Selain kompiler dan interpreter, bahasa Java
sendiri memiliki library yang cukup besar yang dapat
mempermudah Anda dalam membuat sebuah aplikasi
dengan cepat. Library ini sudah mencakup untuk grafik,
desain user interface, kriptografi, jaringan, suara,
database, dan lain-lain	
  (Celestia, V. J:2016).
.
2.7.
RXTX Library
RXTX
adalah
library
Java,
menggunakan
implementasi asli, menyediakan komunikasi serial dan
paralel untuk Java Development Toolkit (JDK). Semua

kiriman berada di bawah lisensi GNU LGPL. Hal ini
didasarkan pada spesifikasi untuk Java Komunikasi API
Sun, meskipun sementara banyak dari deskripsi kelas
yang sama paket yang digunakan tidak, karena gnu.io
digunakan sebagai gantinya. Sebuah jumlah tertentu
kompatibilitas dimaksudkan dengan API, meskipun
proyek ini harus dianggap sebagai garpu dan karena itu
kompatibel
dalam
roh,
tetapi
tidak
dalam
pelaksanaannya (GNU Free Documentation License
1.2:2009).
3. Analisa dan Desain Sistem
3.1

Arsitektur

Pada arsitektur ini menjelaskan tentang cara kerja
dari software ke hardware.

Cara kerja :
1. Dari laptop software IDE dijalankan untuk
memilih huruf / angka yang akan ditampilkan.
2. Pilih tombol send untuk mengirim data dari
aplikasi LED CUBE ke mikrokontroller.
3. Di mikrokontroller menerima perintah data, lalu
menampilkannya dengan cara output dari setiap
Pin mikrokontroller yang digunakan.
3.2 Desain
3.2.1 Desain Hardware
Desain hardware meliputi dengan hal sebagai berikut:
1. hardware untuk menerima input dan mengeluarkan
output pada hardware LED yang ditunjukan pada
Gambar 3.2 (No.1).
2. hardware yang kedua berupa susunan matrik kubus
LED yang ditunjukan pada Gambar 3.2 (No.2).
Penulis menjelaskan tentang schematik diagram LED
CUBE 5x5x5 yang terdapat pada Gambar 1. yang terdiri
dari sebuah mikrokontroller (Arduino), 5 buah IC untuk
mengontrol setiap kolom LED, dan 5 buah Transistor
untuk memberi supply arus.
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Gambar 1 Skematik Diagram LED CUBE

Keterangan :
Microkontroller :
- Arduino dengan tipe Uno Rev.3
- Fungsi sebagai otak untuk menerima perintah dari
aplikasi LED CUBE di laptop untuk mengontrol
nyala LED
- Pin yang digunakan : Pin 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
Gnd, Reset
IC (A,1,2,3,4) :
- MH74HD238, decober 0-7
- fungsi memperbanyak dan mengontroll 8 pin output

Gambar 2 Mock Up aplikasi LED CUBE

Pada Gambar 2 merupakan desain mockup aplikasi
yang akan dirancang. Terdapat connection port, Baud
Rate, tombol search port, connect button, pilihan
inputan, dan tombol send.
3.3.
Use Case
Pada Gambar 3 dijelaskan tentang user dapat
menjelajah aplikasi yang meliputi Input text PORT
COM, mengisi kecepatan baud rate (kecepatan data),
mengirim data yaitu berupa huruf, angka dan bidangdatar

Resistor :
- 200 Ohm yang dipasang pada rangkaian sebelum
transistor dan setelah pin output microkontroller.
- 100 Ohm yang dipasang pada rangkaian setelah IC
(1,2,3,4).
- fungsi untuk membatasi arus listrik, sehingga
komponen yang digunakan menjadi tahan lama.
Transistor :
- jenis yang digunakan 2N4401
- fungsi menaikan arus pada LED dan mengontroll
sebagai switch pada LED.
Light Emitting Diode (LED) :
- LED nyala biru berukuran 5mm
- fungsi untuk mengeluarkan cahaya.
3.2.2 Desain Perangkat Lunak

Gambar 3 Use Case Aplikasi

3.4 Pattern
Cara kerjanya mengumpamakan LED CUBE
sebagai sumbu x, y, z. Maka untuk menyalakan 1 LED
tersebut, dengan cara menggunakan sumbu x = 1 , z = 1
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dan y = 1. Yang bisa dilihat pada simulasi Gambar 4.

Gambar 4. Simulasi Cara Kerja LED

Pada gambar 5 adalah simulasi jalur untuk
mengirimkan sinyal IC dari microkontroller.
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Contoh kedua membuat huruf “A”.
int x[] = {0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 4, 4, 1, 2, 3};
int z[] = {4, 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 2, 2, 2};
int j = 12;
DrawLetter(x, z, j);

Gambar 5 Simulasi Jalur sinyal dari microcontroller ke IC

IC A adalah untuk memberikan sinyal high berupa
output arus kepada IC 1,2,3,4.
Tabel 1 adalah tabel untuk memberikan sinyal IC
1,2,3,4. Selanjutnya dijelaskan tentang bagaimana cara
menghasilkan nyala LED pada sumbu koordinat yang
akan menyalakan dengan angka

int x merupakan array yang berisikan angka
penempatan LED yang akan dinyalakan berdasarkan
sumbu x (horizontal), begitu juga dengan isi array int z
berdasarkan sumbu z secara vertikal. int j merupakan
panjang isi array di dalam int x[] dan int z[]. Ketiga
variabel tersebut akan digunakan pada method
DrawLetter.
void DrawLetter(int x[], int z[], int j){
int y =2;
for(int i = 0; i < j; i++){
displayCoord(x[i], y, z[i]);
delayMicroseconds(DLETTER); } }
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Pada code diatas merupakan method untuk mengirim
data dari variabel array yang dimasukkan pada susunan
yang dibuat, dengan parameter data variabel dimasukan
dan diproses. int y=2 untuk membuat angka 2 yang
dibutuhkan pada method displayCoord sebagai sumbu y,
lalu for(int i = 0; i < j; i++) untuk melooping setiap isi
dari array yang berisi angka, yang akan dimasukan pada
method displayCoord yang tidak boleh lebih dari int j
yang merupakan jumlah isi array. Lalu memanggil dan
menjalankan method displayCoord dengan 3 parameter
sebagai
sumbu
sisi
x,y,z.
Lalu
delayMicrosecond(DLETTER) berfungsi memberi delay
penyalaan lampu per koordinat. Method displaycoord
akan dijelaskan dibawah ini.
void displayCoord(int x, int y, int z){
cathode(z);
displayNum(y * LEDS_PER_ROW + x);
}

Didalam displayCoord , proses yang dilakukan
adalah int z
dimasukan method cathode untuk
melakukan statement high or low, pada sebelumnya int z
diisi dengan angka di dalam array. Jika z sama dengan
int i yang dilooping maka cathodePins array ke – 2
menyala, begitu pula sebaliknya. cathodePins[] adalah
tempat penyimpan pin Arduino untuk mengontrol katoda
LED yang dijadikan satu array.
void cathode(int z){
for(int i = 0; i < LEDS_PER_ROW; i++){
if(i == z){
digitalWrite(cathodePins[i], HIGH);}
else{digitalWrite(cathodePins[i], LOW);}
} }

anoda LED. Selanjutnya dilakukan operasi Bitwise pada
hasil angka num yang di AND kan dengan int weight
yang dimulai dari angka (int weight dimulai dari angka 1
lalu dipangkatkan 2 dan dilooping hasilnya 1,2,4,8,16 ).
Setelah mendapatkan hasilnya binary tersebut digeser
dengan operasi >> pin ( >> x, x=2. Geser binary
sebanyak 2 kali ke kanan) dan pin dimulai dari 0 lalu
dilooping ditambahkan 1. Lalu diambil angka terakhir
untuk melakukan statement 1 (HIGH) atau 0 (LOW)
untuk mengirim sinyal ke pin-arduino-ic. Selanjutnya
dari sinyal 1 atau 0 tersebut diproses untuk melakukan
logic IC sehingga bisa menyalakan kaki output IC yang
ke-0 sampe yang ke-7.
3.5. Flowchart Arduino
Flowchart tersebut menggambarkan bagaimana
arduino menerima perintah data dari laptop. Program
dimulai dari proses inisialisasi port. Lalu program akan
menunggu pengiriman perintah data dari laptop. Setelah
data diterima maka LED menyala sesuai perintah data.
3.6. Flowchart Desktop
Flowchart pada Gambar 7 menggambarkan proses
aplikasi desktop mengirim data ke arduino. Aplikasi
dimulai dengan menge-scan COM PORT usb Arduino
yang tertancap pada PC atau laptop. Lalu pilih Arduino
COM PORT dan tekan ok untuk mengirim data ke
Arduino bahwa COM PORT sesuai dengan arduino
COM PORT. Setelah tersambung, pilih mode tatanan
LED yang ingin dinyalakan, lalu data langsung terkirim
ke arduino untuk memerintahkan LED yang harus
dinyalakan..

Selanjutnya setelah mengolah cathode (z), dilakukan
pengolahan data int y dikalikan dengan LED_PER_ROW
= 5, lalu ditambahkan dengan int x untuk membuat hasil
angka yang akan dikonversi menjadi nilai bit pada
displayNum yang bisa dilihat dibawah ini.
void displayNum(int num){
num = constrain(num, 0, 24);
for(int weight=1, pin=0; pin < DECODER_BITS;
weight*=2, pin++)
digitalWrite(decoderPins[pin] ,(num &
weight) >> pin);
delayMicroseconds(MICRO);
}

Selanjutnya dari hasil perkalian dan penjumlahan
tersebut, dimasukan ke dalam parameter int num. Lalu
angka diseleksi dengan constrain, jika angka diantara 024 pakai hasil angka tersebut. Lalu digitalWrite untuk
mengirimkan sinyal ke pin Arduino yang mengontrol
Gambar 6 Proses input output arduino
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4. Implementasi
4.1 Desain Aplikasi
Design aplikasi ini terdiri dari fron-end yaitu
interface aplikasi LED CUBE yang dibuat menggunakan
java. Yang berisi 2 kolom input text untuk COM PORT
dan BAUD RATE, dan	
   text area untuk menampilkan
hasil pencarian COM. Lalu tombol Search untuk
pencarian COM PORT dan tombol connect untuk
menghubungkan microcontroller. lalu terdapat radio
button untuk memilih salah satu shape atau text untuk
diinputkan ke microcontroller. dan tombol send untuk
mengirim data yang diinputkan. Juga terdapat back-end
aplikasi yang membahas tentang code untuk
mengkomunikasikan aplikasi ke microcontroller.
4.2 Aplikasi Back-End
Pada aplikasi back-end ini terdapat 2 fungsi yaitu
koneksi dan send data untuk menghubungkan ke
microcontroller Arduino.

Gambar 7 Proses aplikasi LED CUBE

3.7 Flowchart Transfer Data PC ke LED CUBE
Pada subab ini dijelaskan flowchart cara kerja proses
data dikirim dari Aplikasi LED CUBE ke
microkontroller. Yang bisa dilihat pada Gambar 8.

4.2.1 Fungsi koneksi
Di sini dijelaskan tentang fungsi koneksi yang
digunakan untuk mengkoneksikan antara aplikasi dengan
serial koneksi (USB) ke mikrokontroller Arduino.
Enumeration portEnum =
CommPortIdentifier.getPortIdentifiers();
CommPortIdentifier currPortId =
(CommPortIdentifier)
portEnum.nextElement();

Gambar 8 Proses transfer data PC ke LED CUBE

try {
port = (SerialPort)
currPortId.open(
getClass().getName(),
/*sleep rate ->*/1000);
} catch (PortInUseException ex) {
System.out.println("Port is in
use");
}
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try {
port.setSerialPortParams(DATA_RATE,
SerialPort.DATABITS_8,
SerialPort.STOPBITS_1,
SerialPort.PARITY_NONE);
} catch
(UnsupportedCommOperationException ex) {

Langkah – langkah implementasi hardware.

Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Leve
l.SEVERE, null, ex);
}
if (port != null) {
JOptionPane.showMessageDialog(connectPanel,
"Arduino connected",
"Connection Status",
JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);
} else {
JOptionPane.showMessageDialog(connectPanel,
"Arduino NOT connected",
"Connection Status",
JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
}
}

Pada variabel pertama Enumeration portEnum yaitu
kelas array yang berisi variabel portEnum, lalu variabel
tersebut berisi list COMPORT yang tersedia
CommPortIdentifier. Selanjutnya untuk mengambil
COM yang terhubung benar dengan USB dilakukan
nextElement() di next satu persatu COMPORT.
Selanjutnya hasil COMPORT USB dimasukan ke
serialport yang bernama port. Jika PORT sedang
digunakan maka dilempar ke catch dan menampilkan “
Port is in use”.
Selanjutnya untuk melakukan serial komunikasi
dilakukan set default pada serial berupa data_rate,
databits_8, stopbits_1, parity_none.
Setelah itu jika port berisi COMPORT yang tersambung
dengan Arduino maka tampilkan status koneksi is
connected, jika tidak tampilkan status koneksi not
connected

Gambar 10 Melubangi setiap untuk meletakan kepala LED

Gambar 10 menyiapkan papan kayu dan dilubangi.

Gambar 11 Memasukan kepala LED agar tidak goyang

memasukan kepala LED (Gambar 11) supaya dapat
membengkokan kawat kathoda dan anoda nya dengan
rapi

4.2.2 Fungsi Send Data
Fungsi send data merupakan fungsi yang digunakan
untuk mengirimkan data dari aplikasi ke Arduino
void sendData(String data) throws IOException {
output = port.getOutputStream();
output.write(data.getBytes());
}

Pada parameter string data , untuk pengambilan data
dalam bentuk String yang akan dikirim. Selanjutnya
dilakukan menulis data serial yang terhubung, lalu data
tersebut diubah menjadi byte, untuk Arduino menerima
data byte tersebut.
4.3 Hasil Implementasi Hardware

Gambar 12 Menyusun dengan kawat tembaga agar kuat

dan disusun menggunakan kawat tembaga yang lebih
kuat yang bisa dilihat penyusunan pada Gambar 12.
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Gambar 13 Hasil merakit PCB + LED + Box

perakitan setiap komponen pada PCB yang telah dibuat.
Dan digabungkan dengan LED yang telat disusun yang
bisa dilihat pada Gambar 13.
5. HASIL PENGUJIAN
5.1. Pengujian Teknis terhadap nyala lampu
Berikut adalah tabel hasil pengujian nyala LED
dengan cara menyalakan huruf, angka, dan bidang datar
melalui aplikasi sebanyak 10 kali pada setiap pola :
Tabel 1 Hasil pengujian
Pola Nyala Lampu

Pengujian 1-10

A

10 kali berhasil

B

10 kali berhasil

C

10 kali berhasil

D

10 kali berhasil

E

10 kali berhasil

F

10 kali berhasil

G

10 kali berhasil

H

10 kali berhasil

I

10 kali berhasil

J

10 kali berhasil

K

10 kali berhasil

L

10 kali berhasil

M

10 kali berhasil

N

10 kali berhasil

O

10 kali berhasil

P

10 kali berhasil

Q

10 kali berhasil

R

10 kali berhasil

S

10 kali berhasil

T

10 kali berhasil

U

10 kali berhasil

V

10 kali berhasil

W

10 kali berhasil

X

10 kali berhasil

Y

10 kali berhasil

Z

10 kali berhasil

0

10 kali berhasil

1

10 kali berhasil

2

10 kali berhasil

3

10 kali berhasil

4

10 kali berhasil

5

10 kali berhasil

6

10 kali berhasil

7

10 kali berhasil

8

10 kali berhasil

9

10 kali berhasil

Segitiga siku-siku

10 kali berhasil

Segitiga sama sisi

10 kali berhasil

Segitiga sama kaki

10 kali berhasil

Lingkaran

10 kali berhasil

Persegi panjang

10 kali berhasil

Trapesium

10 kali berhasil

Bujur sangkar

10 kali berhasil

6 KESIMPULAN DAN SARAN
6.1 Kesimpulan
Dengan mengacu perancangan sistem, implementasi,
dan pengujian, terhadap LED CUBE sebagai alat bantu
media promosi maka didapatkan kesimpulan. Yang
berupa hasil perangkat keras LED CUBE berbasis
microcontroller Arduino. LED CUBE tersebut berhasil
menampilkan nyala lampu berupa huruf, angka ataupun
bidang datar.
6.2 Saran
Berikut adalah beberapa saran untuk pengembangan
selanjutnya pada aplikasi :
1. Desain LED CUBE bisa ditambahkan agar lebih
menarik seperti 10x10x10, 16x16x16 dan
seterusnya.
2. Untuk lebih terlihat menarik bisa ditambahkan
animasi pada nyala LED CUBE.
3. Untuk ditambahkan memori eksternal atau dengan
mengganti mikrokontroller yang kapasitas memori
lebih besar. Untuk dapat memasukan semua pola
nyala dan menambahkan pola nyala lampu yang
baru..
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