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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Perancangan Antarmuka Pengguna 

Perancangan antarmuka pengguna merupakan suatu proses yang kompleks, 

hal ini didasari karena antarmuka pengguna merupakan bagian dari sistem yang 

akan dikendalikan oleh pengguna dan merupakan tahap persiapan untuk rancang 

bangun implementasi. Oleh karena itu untuk mendapatkan sistem yang dapat 

berjalan sesuai dengan fungsi yang diharapkan perlu pengalaman dalam 

merancang antarmuka pengguna, kreativitas yang tinggi, analisis tugas dan dapat 

menyesuaikan dengan kebutuhan serta kemampuan pengguna[3].  

Sistem antarmuka pengguna komputer terdiri dari piranti masukan (keyboard, 

mouse, layar sentuh), piranti keluaran (monitor, alat cetak), data dan pengguna. 

Menurut Scneiderman (1991) yang harus diidentifikasi dari sisi pengguna, yaitu 

kemampuan dan keahlian pengguna komputer (awam, menengah, mandiri), 

pengolahan kognitif, jenis kelamin, fisik dan mental, dan umur. Sebuah program 

aplikasi pastilah ditujukan kepada pengguna yang dapat dipastikan bukan 

merupakan perancang program aplikasi tersebut. Program aplikasi, pada dasarnya 

dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori besar, yakni program aplikasi untuk 

keperluan khusus dengan pengguna yang khusus pula (special purpose software) 

dan program aplikasi yang akan digunakan oleh banyak pengguna (general 

purpose software), yang sering dikenal pula dengan sebutan public software. 

Karena perbedaan pada calon pengguna, maka perancang program antarmuka 

harus benar-benar memperhatikan hal ini[3]. 

Pendekatan secara user-centered design adalah perancangan antarmuka yang 

melibatkan pengguna. Pelibatan pengguna disini tidak berarti bahwa pengguna 

harus ikut memikirkan bagaimana implementasinya nanti, tetapi pengguna diajak 

aktif berpendapat ketika perancang antarmuka sedang menggambar “wajah” 

antarmuka. Dengan kata lain, perancang dan pengguna duduk bersama-sama 

untuk merancang wajah antarmuka yang diinginkan pengguna tersebut sambil 

menjelaskan keuntungan dan kerugian wajah antarmuka yang diinginkan oleh 
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pengguna, serta kerumitan implementasinya. Dengan cara seperti ini, pengguna 

seolaholah sudah mempunyai gambaran nyata tentang antarmuka yang nanti akan 

mereka gunakan[3]. 

2.2 NodeMCU  

NodeMCU pada dasarnya adalah pengembangan dari ESP 8266 dengan 

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

berfungsi untuk pemorgaman maupun power supply. Selain itu juga pada 

NodeMCU di lengkapi dengan push button yaitu tombol reset dan flash. 

NodeMCU menggunakan bahasa pemorgamanan 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[4].  

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[4].  

NodeMCU ESP8266 adalah development board Lua firmware berlisensi gratis 

dengan hardware berbasis ESP8266 Wi-Fi SoC dari Espressif Systems dan 

menggunakan sistem file SPIFFS (SPI Flash File System) yang berbasis flash 25 

memory modular. ESP8266 merupakan perangkat Wi-Fi SoC (System on chip) 

yang dikembangkan dan diproduksi oleh Espressif Systems Co., Ltd, sebuah 

perusahaan teknologi yang berbasis di Shanghai, China[5]. 

2.3 HTML 

Menurut (Yeni Kustianingsih & Devie Rosa Anamisa;2011;p13- p14), HTML 

kependekan dari Hyper Text Markup Language. Dokumen 13 HTML adalah text 

murni dapat dibuat dengan editor teks sembarang. Dokumen ini dekenal sebagai 

web page. File-file HTML ini berisi instruksi-instruksi yang kemudian di 
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terjemahkan oleh browser yang berada di komputer pengguna (user) sehingga isi 

informasinya dapat diitampilkan secara visual di komputer menggunakan 

(user)[6].  

HTML dikenal sebagai standar bahasa yang digunakan untuk menampilkan 

dokumen web. Yang bisa dilakukan dengan HTML yaitu:  

1.  Mengontrol tampilan dari web page dan kontennya. 

2. Mempublikasikan dokumen secara online sehingga diakses dari seluruh 

dunia.  

3. Membuat online from yang bisa digunakan untuk mengganti pendaftaran, 

transaksi secara online.  

4. Menambahakan onejek-objek seperti image, audio, video dan juga java 

applet dalam dokumen HTML[6]. 

2.4 CSS 

CSS adalah singkatan dari Cascading Style Sheets. Berisi rangkaian instruksi 

yang menentukan bagiamana suatu text akan ditampilkan pada halaman web. 

Perancangan desain text dapat dilakukan dengan mendefinisikan fonts (huruf) , 

colors (warna), margins (ukuran), latar belakang (background), ukuran font (font 

sizes) dan lain-lain.  Cascading Style Sheets juga bisa berarti meletakkan styles 

yang berbeda pada layers (lapisan) yang berbeda. CSS terdiri dari style sheet yang 

memberitahukan browser bagaimana suatu dokumen akan disajikan.  Fitur-fitur 

baru pada halaman web lama dapat ditambahkan dengan bantuan style sheet.  Saat 

menggunakan CSS, Anda tidak perlu menulis propertis font, color atau size pada 

setiap paragraf, atau pada setiap dokumen. Setelah Anda membuat sebuah style 

sheet, Anda dapat menyimpan kode tersebut sekali saja dan dapat kembali 

menggunakannya bila diperlukan[7]. 

CSS adalah salah satu bahasa desain web (style sheet language) yang 

mengontrol format tampilan sebuah halaman web yang ditulis dengan 

menggunakan penanda (markup laguage). CSS dibuat untuk memisahkan konten 

utama dengan tampilan dokumen yang meliputi layout, warna dan huruf. 

Pemisahan ini dapat meningkatkan daya akses konten pada web, menyediakan 

lebih banyak fleksibilitas dan kontrol dalam spesifikasi dari sebuah karakteristik 
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dari sebuah tampilan, memungkinkan untuk membagi halaman untuk formatting 

dan mengurangi kerumitan dalam penulisan kode dan struktur dari konten, 

contohnya teknik tableless pada desain web[7]. 

Fungsi utama css adalah merancang, merubah, mendesain, membentuk 

halaman wesite. Pada dasarnya css itu dapat merubah tag-tag html (yang 

sederhana) sehingga menjadi lebih fungsional dan menarik. CSS juga 

memungkinkan sebuah halaman untuk ditampilkan dalam berbagai style dengan 

menggunakan metode pembawaan yang berbeda pula, seperti on-screen, in-print, 

by voice, dan lain-lain[7]. 

Selain itu, pemilik konten web bisa menentukan link yang menghubungkan 

konten dengan file CSS. Tujuan utama CSS diciptakan untuk membedakan konten 

dari dokumen dan dari tampilan dokumen, dengan itu, pembuatan ataupun 

pemrograman ulang web akan lebih mudah dilakukan. Dengan adanya CSS, 

konten dan desain web akan mudah dibedakan, jadi memungkinkan untuk 

melakukan pengulangan pada tampilan-tampilan tertentu dalam suatu web, 

sehingga akan memudahkan dalam membuat halaman web yang banyak, yang 

pada akhirnya dapat memangkas waktu pembuatan web. Cara kerja css itu 

sangatlah mudah, kita hanya perlu menulis style-nya (selector id dan class 

tersesuaikan) maka secara otomatis akan bekerja pada document html yang telah 

didefinisikan pada dokumen web[7]. 

2.5 JS 

JavaScript adalah bahasa pemrograman web yang bersifat Client Side 

Programming Language. Client Side Programming Language adalah tipe bahasa 

pemrograman yang pemrosesannya dilakukan oleh client. Aplikasi client yang 

dimaksud merujuk kepada web browser seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, 

Opera Mini dan sebagainya[8].  

JavaScript pertama kali dikembangkan pada pertengahan dekade 90’an. 

Meskipun memiliki nama yang hampir serupa, JavaScript berbeda dengan bahasa 

pemrograman Java. Untuk penulisannya, JavaScript dapat disisipkan di dalam 

dokumen HTML ataupun dijadikan dokumen tersendiri yang kemudian 

diasosiasikan dengan dokumen lain yang dituju. JavaScript mengimplementasikan 
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fitur yang dirancang untuk mengendalikan bagaimana sebuah halaman web 

berinteraksi dengan penggunanya[8]. 

  


