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1. Pendahuluan 

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mendorong manusia untuk 

melakukan otomatisasi dan digitalisasi pada perangkat-perangkat manual. Dalam bidang 

tertentu seperti pada perusahan cat  diperlukan suatu alat yang dapat membantu 

memudahkan dalam mengenali atau menentukan suatu warna yaitu sensor warna dengan 

menggunakan perangkat elektronik. Di zaman modern ini, perkembangan teknologi 

semakin pesat salah satunya perkembangan teknologi elektronika. Dimasa sekarang 

teknologi  elektronika sudah sangat banyak digunakan oleh manusia dalam kehidupan, 

karena dianggap bisa membantu untuk memudahkan kerja, dengan ini peralatan-peralatan 

elektronik semakin banyak diciptakan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang semakin 

meningkat terhadap teknologi elektronika. Salah satu peralatan elektronika yang banyak 

dipakai dan  dapat memudahkan pekerjaan adalah sensor warna.  

Sensor warna ada yang sudah tersedia, tetapi disini penulis ingin mencoba membuat 

sensor warna sederhana dengan menggunakan LDR. Dalam mengoperasikan sebuah sensor 

warna dibutuhkan otomatisasi sehingga pengunaan lebih mudah. Dalam penelitian dipilih 

untuk menggunakan Mikrokontroler yang merupakan sebuah sistem microprosesor dimana 

di dalamnya sudah terdapat CPU (Central Processing Unit), ROM (Read Only Memory), RAM 

(Random Access Memory), I/O (input/output), Clock dan peralatan internal lainnya yang 

sudah saling terhubung dan terorganisasi dengan baik dan dikemas dalam satu chip yang 

siap pakai [7]. 

Tujuan dari penelitian ini adalah membuat alat untuk mengenali atau menentukan suatu 

warna berdasarkan fungsi tegangan  yaitu “pembuatan sensor warna sederhana dengan 

menggunakan LDR dan mikrokontroler”.  

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah pengoperasian sensor warna dengan 

menggunakan Mikrokontroler ATmega8535 dan mendeteksi atau menentukan suatu warna 

dengan tampilan pada LCD (Liquid Crystal Display) berupa fungsi tegangan. 

 

2. Dasar Teori 

2.1 Warna 

Louis de Broglie mengungkapkan bahwa “cahaya selain memiliki sifat sebagai partikel, 

juga memiliki sifat sebagai gelombang”. Sebagai  gelombang, cahaya mempunyai panjang 

gelombang, frekuensi, dan amplitudo. Cahaya merupakan sekumpulan berkas gelombang 

yang mempunyai panjang gelombang. 

Cahaya yang masih bisa ditangkap oleh mata manusia mempunyai panjang gelombang 380-

750 nm, cahaya seperti ini merupakan cahaya tampak. 

Cahaya tampak bisa diuraikan menjadi beberapa warna, sebagai mana yang dilakukan 

oleh seorang pakar ilmu fisika ‘Sir Isaac Newton’ dengan menggunakan sebuah prisma. 

Cahaya putih yang dilewatkan pada prisma terurai membentuk sederatan warna-warna 

tertentu yang disebut sebagai spektrum warna [1]. Warna merupakan spektrum tertentu 

yang terdapat di dalam suatu cahaya putih. Identitas suatu warna ditentukan oleh panjang 

gelombang cahaya tersebut. Nilai warna, ditentukan oleh tingkat kecerahan maupun 

kesuraman warna. Panjang gelombang yang dimiliki oleh beberapa warna, merah 625-

740nm, jingga 590-625nm, kuning 565-590nm, hijau 520-565nm, sian 500-520nm, biru 435-

500nm dan ungu 380-435nm.  Merah, hijau dan biru merupakan warna utama (primer) 

http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1929/broglie-bio.html
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yang merupakan kesimpulan dari hasil eksperimen Maxwell dengan menggunakan 

proyektor cahaya dan penapis (filter) berwarna. 3 buah proyektor yang telah diberi filter 

warna yang berbeda disorotkan ke layar putih di ruang gelap. Warna primer adalah warna- 

warna yang tidak dapat dihasilkan lewat pencampuran warna apapun. Melalui warna - 

warna primer cahaya ini (biru, hijau, dan merah) semua warna cahaya dapat dibentuk dan 

diciptakan.  Seperti eksperimen Maxwell yang ditunjukkan pada gambar berikut (WA Putri, 

2010) [8].  

 

 
Gambar 1. Pencampuran warna hasil eksperimen Maxwell 

 

2.2 LDR (Light Dependent Resistor) 

Adalah  suatu komponen elektronik jenis resistor yang merupakan  salah satu sensor 

cahaya yang dapat mengubah besaran cahaya yang diterima menjadi besaran listrik dimana 

resistansinya berubah-ubah tergantung pada intensitas cahaya. LDR terbuat dari 

semikonduktor resistensi tinggi yang mempunyai dua buah elektroda pada permukaannya. 

Jika cahaya yang jatuh pada bahan ini memiliki frekuensi yang cukup tinggi, maka foton 

yang diserap oleh semikonduktor akan memberikan energi yang cukup terhadap elektron 

terikat untuk melompat ke pita konduksi. Elektron bebas yang dihasilkan akan melewatkan 

arus listrik, sehingga menurunkan resistensi 
[2]. Resistansi LDR tinggi ketika intensitas 

cahaya besar, jika intensitas cahaya kecil resistansi LDR rendah. Pada rangkaian yang 

menggunakan LDR, respon rangkaian sangat tergantung pada nilai LDR yang digunakan, jika 

nilai tahanannya tinggi maka respon rangkaian akan lebih cepat[3]. Sebagai catatan bahwa 

sensor cahaya yang menggunakan LDR sebagai komponen pengindra atau perasa 

mempunyai respon yang relatif lambat[4]. Menurut datasheet [9] LDR mempunyai resistansi 

yang tidak linear terhadap intensitas cahaya, seperti contoh yang diperlihatkan pada 

gambar 2, yang menampilkan garis relative lurus dalam skala logaritma. 
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Gambar 2. Hubungan intensitas dan resistansi LDR dalam skala log-log [9] 

Juga dalam Datasheet [9] diperlihatkan bahwa LDR mempunyai respon spectral yang 

berbeda-beda, artinya LDR mempunyai sensitivitas yang berbeda terhadap panjang 

gelombang, contohnya diberikan pada gambar 3. 

 

Gambar 3. Respons spektral sebuah produk LDR [9]. 

Dengan respon spectral yang berbeda-beda disertai pemberian filter warna yang berbeda, 

LDR dapat dibuat sebagai sensor warna seperti yang dirancang pada penelitian ini. Jika 

respon sama, LDR tetap bisa untuk dibuat sebagai sensor warna. 

2.3 Sensor warna 

Secara umum sensor didefinisikan sebagai alat yang mampu menangkap fenomena 

fisika atau kimia kemudian mengubahnya menjadi sinyal elektrik baik arus listrik ataupun 

tegangan. Fenomena fisik yang mampu menstimulus sensor untuk menghasilkan sinyal 

elektrik meliputi temperatur, tekanan, gaya, medan magnet, cahaya, pergerakan dan 

sebagainya (D. Kurniawan 2011).  

Ada beberapa jenis sensor, tapi dalam penelitian ini penulis menggunakan sensor 

warna sederhana yang dirancang sendiri. Sensor warna sederhana dirangkai dengan 

menggunakan tiga buah LDR yang merupakan salah satu sensor cahaya sebagai 

komponennya. Sebagai penyesuaian karakteristik intensitas cahaya yang dipancarkan oleh 

setiap jenis warna, pada ketiga input sensor dipasang variabel resistor dan potensiometer 

secara seri.  Karena sensor warna ini menggunakan jenis komponen sensor yang sederhana 

seperti LDR, maka respon rangkaian terhadap input cukup lambat. Selain itu LDR juga akan 

terpengaruh oleh gelap terangnya cahaya disekitar rangkaian tersebut. Rangkaian  ini juga 

hampir atau bahkan tidak bisa bekerja pada kondisi lingkungan yang sangat gelap. Hal ini 

karena LDR sudah terpengaruh oleh cahaya yang gelap dan dipaksa pada kondisi resistansi 

yang sangat besar[6]. 
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2.3 Mikrokontroler  

 Adalah sebuah sistem microprosesor dimana di dalamnya sudah terdapat CPU (Central 

Processing Unit), ROM (Read Only Memory), RAM (Random Access Memory), I/O 

(input/output), Clock dan peralatan internal lainnya yang sudah saling terhubung dan 

terorganisasi dengan baik dan dikemas dalam satu chip yang siap pakai [7]. Mempunyai  

masukkan dan keluaran serta kendali dengan program yang bisa ditulis dan dihapus dengan 

cara yang khusus (Moh. Eko Ari Bowo 2009). Dalam penelitian ini digunakan ATMEGA 8535 

yang memiliki 8 jalur ADC yang bisa digunakan untuk merekam tegangan yang dikeluarkan 

oleh LDR. Juga terdapat port yang bisa dihubungkan dengan LCD untuk menampilkan hasil 

ukur dan analisanya.  

 

3. Metodologi Penelitian 

Dalam penelitian ini bahan yang digunakan adalah LDR, Mikrokontroler Atmega8535, 

LCD 2 x 16, potensio, resistor, LED (putih) sebagai sumber cahaya, filter warna, dan kertas 

berwarna.  

 

 
 

Gambar 4. Pengukuran VLDR1 , VLDR2, dan  VLDR3 Pada rangkaian sensor warna  untuk menentukan 

nilai  yang paling optimal  dalam membedakan warna. 
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Gambar 5. Skema sensor warna sederhana 

 

Pada rangkaian di atas nilai  Vcc  yang digunakan untuk LED sebesar 9volt, sedangkan 

untuk Mikrokontroler sebesar 5volt.  R1  digunakan untuk mengatur tegangan operasional 

LDR saat LDR dalam keadaan  gelap.  Untuk mencari Vout1  pada LDR1 , Vout2 pada LDR2, dan 

Vout3 pada  LDR3, dapat dilakukan dengan cara menyinari benda berwarna (kertas 

berwarna), dimana nanti cahaya yang diterima oleh kertas berwarna tersebut akan 

dipantulkan dan mengenai ketiga LDR yang masing-masing di atasnya sudah dilapisi  filter 

warna (merah, hijau dan biru) atau sering disebut dengan istilah RGB. Seperti terlihat pada 

gambar di bawah ini. 

 

 
Gambar 6. Proses  mencari Vout yang dihasilkan oleh setiap warna pada LDR1, LDR2, LDR3 

 

 

4. Hasil dan Pembahasan  

Pengukuran resistansi LDR (sebelum dipasang dalam rangkaian) menghasilkan data 

seperti pada Tabel 1.  
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Table 1. resistansi LDR pada kondisi 

gelap (0,1 lux) dan terang (1000lux) 

Nomor LDR Gelap Terang 

1 21 kΩ 1,2 kΩ 

2 46 kΩ 1,7 kΩ 

3 54 kΩ 1,4 kΩ 

 

Jika hubungan intensitas cahaya dan resistansi LDR dianggap berbentuk linear dalam skala 

log-log (lihat gambar. 2) maka formulanya adalah sebagai berikut. 

bIaR loglog      (1) 

Nilai a  dan b  dapat diperoleh dengan memasukkan nilai dari Tabel 1, misalnya untuk 

LDR1 diperoleh  

 ba 1,0log21log  

 ba 1000log2,1log  

Diperoleh nilai a  dan b  untuk LDR1 sebesar  

31,0
1000log1,0log

2,1log21log
a  

01,11,0log21log ab  

Hasil untuk ketiga LDR ditampilkan pada Tabel  

Table 2. nilai a  dan b  untuk LDR 

Nomor LDR a  b  

1 -0,31 1,01 

2 -0,36 1,30 

3 -0,40 1,34 

 

Dari hubungan invers 
yxyx 10log ,  maka diperoleh profil resistansi LDR 

terhadap intensitas cahaya sebagai invers dari persamaan (1) yaitu  
bIaR log10      (2)  

Dari hasil perhitungan Tabel 2 dan persamaan (2) diperoleh gambar 4. 

 

 
Gambar 7. Profil resistansi LDR terhadap intensitas cahaya. 

 

Pengukuran tegangan  pada masing–masing LDR terhadap  warna yang berbeda 

memberikan hasil seperti pada gambar 5. 
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Gambar 8. Tegangan LDR terhadap warna 

 

Dari grafik di atas terlihat bahwa masing–masing warna pada setiap tegangan LDR yang 

dihasilkan mempunyai profil yang berbeda. 

Dalam mengklasifikasikan warna ditempuh dua tahap, yang pertama adalah membedakan 

warna hitam, putih dan warna pelangi. Fungsi yang dipakai adalah 

                                       
3

321 vvv
f     (3) 

dengan 1v , 2v ,dan 3v adalah masing–masing  tegangan LDR1, LDR2, dan LDR3.  Warna putih di 

definisikan untuk nilai f  yang kurang dari 10 dan warna hitam adalah untuk nilai f  yang 

lebih dari 30, dan data dengan nilai f  diantara 10 dan 30 dianalisa pada tahap kedua. 

 

 
Gambar 9. Pengklasifikasian warna hitam dan putih 
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Tahap kedua adalah menentukan warna berdasarkan  rumus : 

3

2

3

1

2

1

v

v

v

v

v

v
h

 
Fungsi tersebut dibuat dari nilai tegangan ketiga LDR, yang sudah dicari sebelumnya. 

 

 
Gambar 10. pengklasifikasian warna pelangi (merah, kuning, hijau, biru) 

 

Dalam penelitian ini dipakai tiga warna saja yaitu merah, kuning, dan biru. Hijau  dan biru 

dijadikan satu karena karakteristiknya  tidak jauh berbeda.  Pada grafik warna merah 

didefiisikan untuk nilai h sekitar 1,5-2,5, kuning untuk nilai h 2,5-3,5, dan hijau-biru untuk 

nilai h 3,5-4,5.  

 

 
Gambar 11. Pengklasifikasian warna-warna lain 

 

Selain warna pelangi, penulis juga mencoba warna-warna lain seperti yang terlihat pada 

grafik, warna tersebut diurutkan berdasarkan nilai tegangan yang dihasilkan pada ketiga 

LDR. Pada grafik tampak bahwa warna cokelat, jingga, ungu dan merah muda berada pada 

kisaran daerah warna merah, sementara warna hijau muda dan abu-abu berada pada 

kisaran daerah hijau dan biru. 

 

Hijau-Biru 

Kuning 

Merah 
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5. Kesimpulan dan Saran 

5.1. Kesimpulan  

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa LDR dapat dibuat sebagai sensor warna. 

Sensor warna  ini bisa mendeteksi warna berdasarkan fungsi tegangan. 

 

5.2. Saran 

 Dalam pembuatan  sensor warna, jika ingin menggunakan LDR di harapkan untuk 

lebih teliti didalam menentukan nilai komponen yang akan dipakai untuk membuat 

rangkaian sensor, serta ketelitian dalam membuat rangkaian. 

 Penelitian ini masih bisa diteruskan dengan keluaran pada LCD berupa panjang 

gelombang, serta bisa juga keluaran berupa nada pada warna-warna yang 

digunakan, sehingga bisa membuat suatu musik. 
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