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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

 

2.1. IoT 

 
IoT atau dikenal juga sebagai Internet of Things, merupakan kumpulan benda-benda 

(things) berupa perangkat fisik (hardware/embedded system) yang mampu bertukar 

informasi antar sumber informasi, operator layanan ataupun perangkat lainnya yang 

terhubung kedalam sistem sehingga dapat memberikan kemanfaatan yang lebih besar 

[1]. Adapun kemampuan seperti berbagi data, remote control, dan sebagainya, 

termasuk juga pada benda di dunia nyata. Contohnya bahan pangan, elektronik, koleksi, 

peralatan apa saja, termasuk benda hidup yang semuanya tersambung ke jaringan lokal 

dan global melalui sensor yang tertanam dan selalu aktif. [2] 

 

Beberapa contoh konkrit dari “wearable” yang mulai dipasarkan di dunia adalah : 

Google Glass, Google Nest, Nike Fit, dan Samsung Smart Watch. Tidak hanya 

wearables, Samsung juga mulai merambah dan mengembangkan teknologi IOT di 

bidang consumer appliances seperti : Smart Air Conditioner, Smart TV, Smart 

Refrigerator. Pada tahun 2017, menurut CEO Samsung, 90% dari semua produk 

Samsung akan berupa perangkat IoT, termasuk semua televisi dan perangkat mobile. 

Dua tahun berikutnya, semua produk Samsung akan siap dengan koneksi IoT. 

Kompetitor terdekat Samsung, yakni Apple pun memiliki upaya di bidang IoT dengan 

proyek Homekit, yang merupakan protokol pengontrol rumah pintar melalui sistem 

operasi iOS. [2] 

 

2.2. Enkripsi 

 

Enkripsi adalah proses penyamaran suatu pesan atau sandi menjadi bentuk yang tidak 

mempunyai makna untuk menjaga kerahasiaan, keamanan, atau keotentikan suatu 

pesan atau sandi. Pada proses ini plainteks atau teks asli dikonversikan menjadi 

cipherteks (teks tersandi). [3] 
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Enkripsi Advanced Encryption Standard (AES) adalah algoritma kriptografi yang 

menjadi standar algoritma enkripsi kunci simetris pada saat ini. Dalam algoritma 

kriptografi AES 128 [4], 1blok plainteks berukuran 128 bit terlebih dahulu dikonversi 

menjadi matriks heksadesimal berukuran 4x4 yang disebut state. Setiap elemen state 

berukuran 1 byte. Proses enkripsi pada AES merupakan transformasi terhadap state 

secara berulang dalam 10 ronde. Setiap ronde AES membutuhkan satu kunci hasil dari 

generasi kunci yang menggunakan 2 transformasi yaitu subtitusi dan transformasi. Pada 

proses enkripsi AES mengunakan 4 transformasi dasar dengan urutan trasformasi 

subbytes, shiftrows, mixcolumns, dan addroundkey. Sedangkan pada proses dekripsi 

mengunakan invers semua transformasi dasar pada algoritma AES kecuali 

addroundkey dengan urutan transformasi invshiftrows, invsubbytes, addroundkey ,dan 

invmixcolumns. Pada data teks, proses enkripsi diawali dengan mengkonversi teks 

menjadi kode ASCII dalam bilangan heksadesimal yang dibentuk menjadi matriks byte 

4x4. Selanjutnya dilakukan beberapa trnsformasi dasar seperti subbytes, shiftrows, 

mixcolumns, dan addroundkey. Akan tetapi ketika melakukan trasformasi data yang 

diproses pada setiap trasformasi berupa data biner dari matriks heksadesimal. 

Kriptografi AES 128 bit memiliki ruang kunci 2128 yang merupakan nilai yang sangat 

besar dan dianggap aman untuk digunakan sehingga terhindar dari brute force attack 

[5]. Berikut struktur dasar algoritma kunci simetri AES: 

Gambar 2.1 Struktur dasar AES [7]. 
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2.3. Modul ESP8266-01 

 
Modul ESP8266-01 merupakan sebuah board modul tambahan yang menjadi solusi 

bagi sebuah sistem atau proyek yang menggunakan jaringan WiFi dan membuat 

koneksi TCP/IP. Modul ESP8266-01 memiliki tiga mode WiFi yaitu Station, Access 

Point, dan Both. Modul ini menggunakan firmware default AT Command. Utuk  dapat 

menggunakan modul ini pada mikrokontroler Arduino melalui software Arduino IDE 

maka diharuskan untuk memasang library ESP8266 pada board manager. Modul ini 

sangat cocok digunakan untuk membuat sebuah proyek IoT [6]. Rupa dari komponen 

ini dapat dilihat pada Gambar 2.2. 

 

 

Gambar 2.2 Hardware Modul ESP8266-01 [8] 

 

2.1. Modul QR Code Reader GM65 

 
Modul GM65 merupakan modul yang dapat mengidentifikasi kode QR pengguna. 

Komponen ini banyak dijual di pasar online, komponen ini dipilih karena mudah 

diaplikasikan kedalam alat, serta mudah di-custom untuk hal packaging sehingga cocok 

untuk digunakan. Modul ini dapat mengidentifikasi kode QR dengan jarak baca 25 – 

250 mm, selain itu modul ini juga mendukung antarmuka USB dan USART. Rupa dari 

komponen ini dapat dilihat pada Gambar 2.3. 

 

 

Gambar 2.3 Modul QR Code Reader GM65 [9] 
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2.2. Arduino Mega 2560 

 
Arduino Mega merupakan sebuah papan sirkuit yang berbasis mikrokontroller 

Atmega2560. Pada modul IC (Integrated Circuit) ini memiliki 54 pin input/output 

digital dimana 15 pin output untuk PWM, kemudian 16 pin analog input dengan 

resonator kristal keramik 16 Mhz, Koneksi USB, soket adaptor, pin header ICSP, dan 

sebuah tombol reset, diperlihatkan pada Gambar 2.4. Bentuk dari mikrokontroller yang 

sedemikian rupa memudahkan untuk men-support modul tersebut terhubung ke kabel 

power USB atau kabel power supply adaptor AC dan DC atau juga battery [10]. Rupa 

dari Arduino Mega 2560 dapat dilihat pada Gambar 2.4. 

 

Gambar 2.4 Hardware Arduino Mega [11] 

 

Modul ini memiliki 54 digital input/output di mana 14 digunakan untuk PWM output 

dan 16 digunakan sebagai analog input, 4 untuk UART, 16 MHz osilator kristal, 

koneksi USB, power jack, ICSP Header, dan tombol reset. Modul ini memiliki 

segalanya yang dibutuhkan untuk memprogram mikrokontroler seperti kabel USB dan 

sumber daya melalui adaptor ataupun battery. Arduino Mega2560 memiliki sejumlah 

fasilitas untuk berkomunikasi dengan komputer, Arduino lain, atau mikrokontroler 

lainnya. ATmega2560 ini menyediakan empat UART hardware untuk komunikasi 

serial. (LED) Light-Emitting Diode akan berkedip ketika data sedang dikirim melalui 

ATmega8U2/ATmega16U2 koneksi Chip dan USB ke komputer [12]. Tegangan 

operasi yang paling baik untuk men-supply arduino ini berkisar antara 7 sampai 12 volt, 

apabila di-supply dengan tegangan dibawah rekomendasi tersebut maka kerja arduino 

kurang stabil dan sebaliknya apabila tegangan berada diatas rekomendasi maka arduino 

beresiko mengalami overheat dan merusak board (Nova, 2017). 
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Spesifikasi dari Arduino Mega adalah sebagai Berikut: 

 

Microcontroller   : ATmega2560 

Operating Voltage   : 5V 

Input Voltage (recommended) : 7-12V 

Input Voltage (limits)  : 6-20V 

Digital I/O Pins   : 54 (of which 15 provide PWM output) 

Analog Input Pins   : 16 

DC Current per I/O Pin  : 20 mA 

DC Current for 3.3V Pin  : 50 mA 

Flash Memory   : 256 KB (ATmega328) of which 8 KB used by 

        bootloader 

SRAM    : 8 KB (ATmega328) 

EEPROM    : 4 KB (ATmega328) 

Clock Speed    : 16 MHz 

Length    : 101.52 mm 

Width     : 53.3 mm 

Weight    : 37 g 

 

(Sumber: Arduino Mega 2560 Datasheet, RobotShop, Diakses pada 12 September 2020) 

 

 

  


