
   
 

5 
 
 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Kebisingan 

Kebisingan adalah bunyi yang tidak diinginkan karena tidak sesuai dengan 

konteks ruang dan waktu sehingga dapat menimbulkan gangguan terhadap 

kenyamanan dan kesehatan manusia. Bunyi yang menimbulkan kebisingan 

disebabkan oleh sumber suara yang bergetar. Getaran sumber suara ini 

mengganggu keseimbangan molekul-molekul udara di sekitarnya sehingga 

molekul-molekul udara ikut bergetar. Getaran sumber ini menyebabkan 

terjadinya gelombang rambat energi mekanis dalam medium udara menurut 

pola rambat longitudinal [3]. Intensitas suara diukur dalam desibel (dB), dB 

(dBA) merupakan satuan untuk mengukur rasio dua daya atau intensitas, atau 

rasio antara suatu daya dan daya acuan; satuan yang sama dengan 10 kali 

logaritme rasio tersebut [10]. 

         
 

  
     (2.1) 

 Berdasarkan arah rambat dan arah getarnya, gelombang dapat dibagi menjadi 

dua, yang pertama gelombang transversal yaitu gelombang yang arah rambat 

tegaklurus pada arah getarnya. Kedua, gelombang longitudinal yaitu 

gelombang yang arah rambat dan arah getarnya sejajar. Perbedaan kedua 

gelombang ini dapat dilihat pada gambar :  

Gambar 2.1 (a)gelombang transversal (b)gelombang longitudinal. 
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Gambar 2.2 ilustrasi pola rambat longitudinal [11]. 

Berdasarkan keputusan menteri negara lingkungan hidup nomor : KEP-

48/MENLH/11/1996 tentang baku tingkat kebisingan ditunjukan pada tabel 

berikut, 

Tabel 2.1 Baku Tingkat Kebisingan 

Peruntukan Kawasan/ Tingkat kebisingan 

Lingkungan Kegiatan dB (A)  
a. Peruntukan kawasan 

1. Perumahan dan pemukiman 55 
2. Perdagangan dan Jasa 70 

3. Perkantoran dan Perdagangan 65 

4. Ruang Terbuka Hijau 50 

5. Industri 70 

6. Pemerintahan dan Fasilitas Umum 60 

7. Rekreasi 70 

8. Khusus: 
- Bandar udara 

*)
  

- Stasiun Kereta Api 
*)

 
- Pelabuhan Laut 70 

- Cagar Budaya 60 
 
b. Lingkungan Kegiatan 

1. Rumah Sakit atau sejenisnya 55 

2. Sekolah atau sejenisnya 55 

3. tempat ibadah atau sejenisnya 55 
 
Keterangan : 
*)

 disesuaikan dengan ketentuan Menteri Perhubungan [1]. 

 

Berdasarkan Peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi republik 

Indonesia nomor PER.13/MEN/X/2011 tentang nilai ambang batas faktor 

fisika di tempat kerja :  Pasal 1 Ayat (10) yaitu Faktor fisika adalah faktor di 

dalam tempat kerja yang bersifat fisika yang dalam keputusan ini terdiri dari 

iklim kerja, kebisingan, getaran, gelombang mikro, sinar ultra ungu, dan 
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medan magnet. Dan Pasal 5 Ayat (1) yaitu nilai ambang batas kebisingan 

ditetapkan sebesar 85 decibel A (dBA) [12]. 

 

2.2 Gravity: Analog Sound Sensor 

Gravity: analog sound sensor atau sensor suara merupakan modul sensor yang 

mensensing besaran suara untuk diubah menjadi besaran listrik yang akan 

diolah mikrokontroler. Modul ini bekerja berdasarkan prinsip kekuatan 

gelombang suara yang masuk. Dimana gelombang suara tersebut mengenai 

membran sensor, yang berefek pada bergetarnya membran sensor. Dan pada 

membran tersebut terdapat kumparan kecil yang dapat menghasilkan besaran 

listrik. Kecepatan bergeraknya membran tersebut juga akan menentukan besar 

kecilnya daya listrik yang akan dihasilkan [13].  

 

Gambar 2.3 gravity: analog sound sensor 

Karakteristik gravity: analog sound sensor 

 Pada frekuensi tinggi, akan menghasilkan suara yang lebih halus dan 

natural, serta sensitivitas yang lebih tinggi 

 Mudah akan mencapai respon frekuensi  flat dan memiliki range 

frekuensi yang lebih luas 

 Ukurannya lebih kecil dibanding dengan jenis tipe mikrophone 

lainnya[9] 
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Spesifikasi Gravity: Analog Sound Sensor 

 Kesalahan pengukuran: ± 1,5dB  

 Respon frekuensi: 3,.5Hz ~ 8,5KHz  

 Karakteristik waktu: 125ms  

 Tegangan input: 3,3 ~ 5,0V 

 Arus input: 22mA 3,3V, 14mA 5,0V  

 Tegangan keluaran: 0,6 ~ 2,6V  

 Ukuran modul: 60mm * 43mm [14]. 

2.3 IoT (Internet of Things) 

Internet of things merupakan  sebuah konsep yang dibentuk dengan tujuan 

memperluas konektivitas internet dan tersambung secara terus menerus. IoT 

sendiri mengacu pada benda yang teridentifikasi secara unik sebagai 

representasi fisik dalam struktur yang berbasis internet.  Konsep IoT sendiri 

biasa digunakan untuk berbagi data dengan jarak yang jauh melalui internet, 

remote control, dan sebagainya. 

Konsep internet of things pertama kali dikenalkan oleh Kevin Ashton pada 

tahun 1999. Berawal dari Auto-IDCenter, teknologi yang berbasis pada Radio 

Frequency Identification (RFID) yang dapat mengidentifikasi kode dari 

produk elektronik yang bersifat unik, kemudian dikembangkan menjadi 

teknologi dimana  pada setiap benda memiliki alamat internet protokol. 

Sehingga, benda-benda di sekitar kita dapat berkomunikasi antara satu sama 

lain melalui jaringan internet. 

Prinsip kerja dari sistem IoT ini ialah menghubungkan suatu objek benda atau 

piranti ke internet dan ke server yang diinginkan, sehingga pengguna dapat 

melihat atau mengirimkan data dengan cepat dan dimana saja. Hal tersebut 

dimulai dengan menghubungkan modul (sensor dan mikrokontroler) ke 

piranti yang ingin diambil datanya, kemudian piranti tersebut di hubungkan 

dengan wi-fi agar dapat terhubung ke internet, selanjutnya data piranti yang 

telah diambil oleh modul dikirim ke server melalui internet dan kemudian 

data yang diinginkan dapat dilihat di web yang di inginkan [15]. 
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2.3.1 Thing Speak 

Thingspeak adalah platform open source Internet of Things (IoT) aplikasi 

dan API (Application Programming Interface) untuk menyimpan dan 

mengambil data dari hal menggunakan protokol http melalui internet atau 

melalui local area network. Thingspeak memungkinkan pembuatan 

aplikasi sensor logging, aplikasi lokasi pelacakan, dan jaringan sosial hal 

dengan update status. Thingspeak awalnya di luncurkan oleh ioBridge 

pada tahun 2010 sebagai layanan untuk mendukung aplikasi IoT. 

Thingspeak telah terintegrasi dukungan dari numerik komputasi 

perangkat lunak matlab dari mathworks. Memungkinkan pengguna 

thingspeak untuk menganalisis dan memvisualisasikan data yang 

diunggah menggunakan matlab tanpa memerlukan pembelian lisensi 

matlab dari mathworks [15]. 

 

2.4 LCD (Liquid Crystal Display) 

LCD (Liquid Crystal Display) adalah suatu jenis media tampil yang 

menggunakan kristal cair sebagai penampil utama. Lcd sudah digunakan 

diberbagai bidang misalnya alal–alat elektronik seperti televisi, kalkulator, 

ataupun layar komputer. Pada bab ini aplikasi  lcd yang dugunakan ialah lcd 

dot matrik dengan jumlah karakter 4x16. Lcd sangat berfungsi sebagai 

penampil yang nantinya akan digunakan untuk menampilkan status kerja alat 

[16]. 

 

Gambar 2.4 LCD ‘16x4’ 
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2.5    NodeMCU 

NodeMCU pada dasarnya adalah pengembangan dari  ESP8266 dengan 

firmware berbasis e-Lua. Pada  nodemcu  dilengkapi dengan micro usb port 

yang berfungsi untuk pemrograman maupun power supply. selain itu juga 

pada nodemcu di lengkapi dengan tombol push button yaitu tombol reset dan 

flash. nodemcu menggunakan bahasa pemrograman lua yang merupakan 

package dari ESP8266. Bahasa lua memiliki logika dan susunan 

pemrograman yang sama dengan c hanya berbeda syntax. Jika menggunakan 

bahasa lua  maka dapat menggunakan tool lua loader maupun lua uploder. 

Selain dengan bahasa lua nodemcu juga support dengan sofware arduino IDE 

dengan melakukan sedikit perubahan board manager pada arduino IDE. 

Sebelum digunakan board ini harus di flash terlebih dahulu agar support 

terhadap tool yang akan digunakan. Jika menggunakan arduino IDE 

menggunakan firmware yang cocok yaitu  firmware keluaran dari AiThinker 

yang support  AT Command. Untuk penggunaan tool loader firmware yang di 

gunakan adalah firmware nodemcu. 

 

Gambar 2.5 NodeMCU 

Software yang digunakan berupa software arduino yang meliputi Integrated 

Depelopment Enviroment (IDE) untuk menulis program. Arduino memerlukan 

instlasi driver untuk menghubungkan dengan komputer. Pada IDE terdapat 

contoh program dan library untuk pengembangan program. IDE software 

Arduino yang digunakan diberi nama sketch [17]. 
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2.6    Pemetaan (Geomapping) 

Peta merupakan suatu gambaran yang ada dari permukaan bumi ini yang 

digambarkan di bidang datar dalam proyeksi tertentu. Peta disajikan dengan 

cara yang bermacam-macam. Ada peta konvesional hingga peta yang dapat 

tampil di sistem proyeksi. Secara umum peta merupakan gambaran dari 

permukaan bumi yang digambarkan dengan bidang datar serta diperkecil pada 

skala tertentu. Sebenarnya peta yang ada merupakan gambaran dari dua 

dimensi dan tiga dimensi dari suatu ruang tiga dimensi juga.  Ilmu yang 

mempelajari tentang pta disebut dengan kartografi. 

Kegunaan peta sendiri juga sangat beragam sebenarnya. Mulai dari 

penggambaran yang ada pada suatu muka bumi sehingga kita lebih muda 

untuk mempelajarinya. Peta juga digunakan sebagai refrensi untuk mengetahui 

suatu letak atau wilayah yang tertentu. Biasanya peta juga dijadikan sebagai 

refrensi pada ilmu geologi. Dalam proses pengumpulan data pada peta tentu 

saja kita harus melakukan pengukuran langsung pada lapangan yang dituju 

dengan alat yang sederhana seperti tali ukur atau kompas, bahkan alat optik 

lainnya. Hasil dari pengindraan jauh disebut dengan citra foto. Dalam 

pengumpulan data, citra foto tersebut akan digunakan pada peta tematik. 

Selain itu ada hasil dari sebuah sensus yang berupa data statistik yang 

disajikan dalam tabel atau grafik tertentu. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemetaan merupakan proses yang 

dilakukan berupa pengukuran, perhitungan dan penggambaran permukaan 

bumi dengan  menggunakan cara atau metode tertentu sehingga didapatkan 

hasil berupa softcopy dan hardcopy [18]. 

2.6.1 Jenis Peta 

Berdasarkan isi data yang disajikan  

1. Peta Umum 

Peta umum, yakni peta yang menggambarkan ketampakan 

bumi, baik fenomena alam atau budaya. Peta umum dibagi 

menjadi 3 jenis, yaitu: 

1) Peta topografi, yaitu peta yang menggambarkan permukaan 

bumi lengkap dengan reliefnya. Penggambaran relief 
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permukaan bumi ke dalam peta digambar dalam bentuk 

garis kontur. Garis kontur adalah garis pada peta yang 

menghubungkan tempat-tempat yang mempunyai 

ketinggian yang sama. 

2) Peta korografi, yaitu peta yang menggambarkan seluruh 

atau sebagian permukaan bumi yang bersifat umum, dan 

biasanya berskala sedang. Contoh peta korografi adalah 

atlas. 

3) Peta dunia atau geografi, yaitu peta umum yang berskala 

sangat kecil dengan cakupan wilayah yang sangat luas. 

Berupa Suatu Daerah / Wilayah 

2. Peta Khusus 

Peta khusus (peta tematik), yaitu peta yang menggambarkan 

informasi dengan tema tertentu/khusus. Misalnya, peta politik, 

peta geologi, peta penggunaan lahan, peta persebaran objek 

wisata, peta kepadatan penduduk, dan sebagainya [18]. 

2.6.2 ArcGIS 

ArcGIS adalah salah satu software yang dikembangkan oleh ESRI 

(Environment Science & Research Institue) yang merupakan 

kompilasi fungsi-fungsi dari berbagai macam software GIS yang 

berbeda seperti GIS desktop, server, dan GIS berbasis web. produk 

utama dari ArcGIS adalah ArcGIS desktop, dimana ArcGIS desktop 

merupakan software GIS professional yang komprehensif dan 

dikelompokkan atas tiga komponen yaitu, ArcView (komponen yang 

fokus ke penggunaan data yang komprehensif, pemetaan dan 

analisis), ArcEditor (lebih fokus ke arah editing data spasial) dan 

ArcInfo (lebih lengkap dalam menyajikan fungsi-fungsi GIS 

termasuk untuk keperluan analisi geoprosesing) [19]. 

 

 

  


