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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

  

2.1 Mikrokontroler Arduino Mega 2560 

Arduino merupakan mikrokontroller yang dapat mengatur dan mengkondisikan 

keseluruhan subsistem. Mikrokontroller arduino ini memiliki fungsi sebagai kendali 

komponen atau sensor dengan program yang telah dibuat, untuk melakukan 

komunikasi serial dengan PC, sebagai otak/pusat kendali dari sistem yang dibuat dan 

untuk mempermudah dalam melakukan pengendalian sistem. Arduino mega 2560 yang 

digunakan ini memiliki input tegangan sebesar 7-12V dengan tegangan maksimum 6-

20V dan menggunakan pin input analog 16 yang masing-masing memiliki resolusi 10 

bit yaitu 1024 nilai yang berbeda. Output pada arduino mega 2560 ini memiliki 

tegangan operasional 5V, arus dc per I/O 40mA dengan flash memory 256 KB dimana 

8 kb digunakan oleh bootloader. Adapun gambar Mikrokontroler Arduino Mega 2560 

dapat dilihat pada gambar 2.1 dibawah ini. 

 

Gambar 2 .1. Mikrokontroler Arduino Mega 2560 

Tabel 2 .1. Spesifikasi Arduino Mega 2560[9]  

Nama Komponen Arduino Mega 2560 

Input 
 Tegangan input 7 – 12V 

 Tegangan input maksimum 6 – 20V 
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 Pin input analog 16, yang masing-maisng memiliki 

resolusi 10 bit yaitu 1024 nilai yang berbeda 

Output 

 Tegangan operasional 5V 

 Arus DC per pin I/O 40mA 

 Arus DC untuk pin I/O 3.3V 50mA 

 Flash memory 256 KB dimana 8 KB digunakan oleh 

bootloader 

Fungsi 

 Sebagai sistem kendali komponen/sensor dengan 

program yang telah dibuat. 

 Untuk melakukan komunikasi serial dengan PC 

 Sebagai otak/pusat kendali dari sistem yang dibuat. 

 Untuk mempermudah dalam melakukan 

pengendalian sistem. 

Kebutuhan Supply 

Tegangan 

 Catu daya DC 5 – 9V 

 

Kebutuhan Performansi 

 Dapat mengonversi sinyal analog menjadi sinyal 

digital dari hasil sensing untuk kebutuhan subsistem 

antarmuka pengguna. 

 Dapat memberikan perintah ke modul 

komponen/sensor untuk melakukan kerja terhadap 

masukan yang diterima oleh mikrokontroller. 

Fitur yang digunakan 

 Mikrokontroller: Atmega1280 

 Jumlah Pin I/O Digital : 54 (of which 15 provide PWM 

output) 

 Jumlah Pin I/O Analog : 16 

 SRAM                       : 8 KB 

 EEPROM                  : 4 KB 

Komunikasi yang 

digunakan 

 Modul ADC 

 PWM 

 I2C 
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2.2 Nodemcu 8266-01 

Modul WiFi ESP8266 NodeMCU akan digunakan untuk mengunggah data hasil 

sensing ke database. Data yang disimpan pada cloudserver yaitu data yang dibutuhkan 

untuk memonitoring sistem seperti riwayat pingisian baterai, sistem tersebut 

diharapkan berhasil mengirimkan data sensor dalam interval waktu 20 detik sekali 

kirim (dalam keadaan normal) agar tidak terjadi penumpukan data yang terlalu besar 

pada cloudserver. Modul WiFi ESP8266 NodeMCU berbasis wifi board ESP-12E 

ESP8266 yang dapat dilihat pada gambar 2.2 dibawah ini. 

 

Gambar 2 .2. Nodemcu 8266-01 

Tabel 2 .2. Spesifikasi nodemcu 8266[10] 

Parameter 

Komponen 
Modul WiFi ESP8266 NodeMCU 

Fungsi Berkomunikasi atau kontrol melalui internet.  

Input Perintah dari mikrokontroller. 

Output Data riwayat pengisian baterai. 

Kebutuhan 

Kuantitatif 

Catu Daya DC sebesar 3.3 V dan jaringan internet. 

Deskripsi Kebutuhan 

Performansi 

Mengirimkan data sensor riwayat pengisian baterai. 

Fitur yang 

digunakan 

1 pin terdiri dari 10 bit 
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2.3 Via Web Server 

Via Web Server merupakan sebuah software atau perangka lunak yang 

memberikan layanan berbasis data dan berfungsi menerima permintaan dari layanan 

berbasis data. Web server ini berfungsi untuk dapat menerima permintaan dari HTTP 

atau HTTPS pada web browser (Mozila Firefox, Google Chrome) dan untuk 

mengirimkan kembali yang hasilnya dalam bentuk beberapa halaman web yang 

berbentuk dokumen HTM[2]. Fungsi utama dari web server yaitu untuk melakukan 

transfer berkas permintaan pengguna melalui protocol komunikasi yang telah 

ditentukan sedemikian rupa. Halaman web yang diminta terdiri dari berkas teks, video, 

gambar, fie dll. 

2.3.1 Kelebihan Web Server 

Sistem operasi web server mempunyai beberapa kelebihan diantaranya 

1.Terbuka  

Web Server memungkinkan programmer untuk dapat membuat aplikasi mobile dengan 

memanfaatkan semua fitur, seperti web server dapat memanggil fitur ini dengan 

telepon, mengirim pesan teks atau menggunakan kamera. 

2. Sangat mudah dicari 

Programmer bisa membuatkan link web server agar dapat diakses oleh pengguna. 

3.Dapat otomatis berkomunikasi dengan client browser-nya. Secara otomatis 

memproses file index.html, halaman utamanya, dengan menampilkan secara otomatis 

pada client browser. 

2.3.2 Fitur Web Server 

Web Server memiliki beragam fitur yang dapat digunakan oleh pengguna, berikut 

merupakan fitur yang terdapat pada web server: 

1. Antarmuka 

Antarmuka yang terdapat pada web server yaitu pengguna dapat dengan langsung 

menggunakan layar laptop atau layar hp dan memberikan perintah dengan cara 

menyentuh, mengetik dan menggeser touchpad yang terdapat pada laptop. 

2. Konektivitas 
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Konektivitas yang terdapat pada web server sangatlah penting, jika koneksi tidak stabil 

maka web server tidak dapat berjalan sesuai dengan perintah. Untuk itu perlu adanya 

pemilihan mengenai konektivitas, hal ini mampu menghindari kejadian-kejadian yang 

tidak diinginkan sesuai dengan harapan. 

3. Ukuran server 

Ukuran server pada web sangat berbagai variasi, mulai dari ukuran terkecil hingga 

ukuran terbesar. 

4. Sistem Operasi 

Kebutuhan akan sistem operasi dan aplikasi untuk sebuah server bergantung pada 

penggunaan server tersebut, sebuah server sangat memungkinkan untuk melakukan 

file-sharing antar beberapa device yang terhubung dan mengurangi kemungkinan untuk 

bottleneck dari sebuah jaringan. Sebuah server juga menyediakan sistem pengamanan 

tersendiri untuk data-data yang sedang diproses. 

2.4 Cloud Server Xampp 

Xampp yaitu perangkat lunak yang mendukung banyak sistem operasi dari beberapa 

program, yang berfungsi sebagai server yang berdiri sendiri yang terdiri atas program 

apache http server, mysql database , dan penerjemah bahasa yang ditulis dengan 

bahasa pemrograman. Xampp dapat membantu membuat versi offline dari website dan 

dapat memiliki website tanpa harus memiliki hosting atau domain lebih dahulu[5]. 

Xampp merupakan singkatan dari apache, mysql, php dan perl yang berarti  pada huruf 

X sebagai suatu software yang dapat dijalankan di 4 OS utama seperti windows, mac 

os, linux dan solaris, istilah ini sering kali disebut dengan cross platform (software 

multi OS). Selain sebagai web server, xampp juga menunjang beberapa bahasa 

pemrograman khusus dalam website yakni PHP, MySQL, dan Perl. PHP merupakan 

suatu Bahasa yang sering digunakan oleh programmer khusus Back End karena 

memang lebih mengutamakan logika dibanding tampilan, beda halnya dengan HTML 

atau CSS. Oleh karena itu script PHP tidak akan terlihat dalam tampilan website anda. 

MySQL merupakan suatu software yang digunakan untuk mengelola SQL (Structured 

Query Language), bahasa ini biasa digunakan untuk keperluan database khusus pada 

https://www.nesabamedia.com/pengertian-sql-dan-fungsinya/
https://www.nesabamedia.com/pengertian-sql-dan-fungsinya/
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website. Pengelolaan database yang dimaksudkan adalah untuk menambah data, 

mengubah, menghapus dan lain – lain. Keberadaan MySQL juga biasanya identic 

dengan Bahasa PHP. Selanjutnya adalah tools bernama Perl yaitu bahasa pemrograman 

yang satu ini tidak hanya digunakan untuk pengelolaan website saja namun juga dalam 

berbagai hal, juga merupakan salah satu Bahasa pemrograman versi jadul namun tetap 

bisa eksis sampai sekarang.  

 

Gambar 2. 3. Logo Xampp 

2.3.1 Bagian-bagian penting dalam Xampp 

 

Gambar 2 .4. Tampilan aplikasi Xampp 

Xampp merupakan software yang bertindak sebagai web server layaknya hosting 

sesungguhnya yang melibatkan banyak bagian-bagian penting. Berikut merupakan tiga 

bagian penting dalam xampp. 

https://www.nesabamedia.com/pengertian-website/
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2.3.1.1 Htdocs 

Htdocs yaitu sebuah folder penyimpanan web server untuk halaman-halaman web yang 

dibuat dan nantinya akan ditampilakan pada aplikasi tersebut, pada seb server maupun 

xampp bentuk htdocs nya sama namun yang berbeda adalah kapasitasnya. Karena 

xampp menggunakan penyimpanan internal computer maka kapasitasnya 

menyesuaikan komputer pengguna, sedangkan pada hosting berbayar kapasitas yang 

disediakan mengikuti ketentuan yang dibuat. 

2.3.1.2 Php MyAdmin 

Php MyAdmin yaitu semua database yang digunakan untuk keperluan website untuk 

dapat mengelola MySQL. 

2.3.1.3 Kontrol Panel 

Kontrol panel yaitu dapat menegndalikan xampp dengan lebih efektif mulai dari 

mengatur setting website, database, dll. 

2.3.2 Cara penggunaan aplikasi xampp  

Berikut merupakan langkah-langkah penggunaan aplikasi xampp. 

2.3.2.1 Buka aplikasi xampp yang telah di instal 

 

Gambar 2 .5. Pencarian untuk membuka xampp 

Hal pertama yang harus dilakukan saat ingin menggunakan aplikasi xampp yaitu 

dengan cara membuka apliaksi xampp pada pc/laptop pengguna. Seperti yang dapat 

dilihat pada gambar 2.3 diatas. 
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2.3.2.2. Pilih tombol star Mysql dan Apache pada Xampp 

 

Gambar 2 .6. Tampilan untuk memulai penggunaan xampp 

Klik tombol star pada Mysql dan Apache pada aplikasi xampp untuk dapat memulai 

penggunaan xampp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


