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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2. 1. Internet of Things (IoT) 

Internet of Things yang biasanya disebut IoT merupakan suatu gagasan yang 

mana seluruh benda di dunia ini dapat berkomunikasi satu dengan yang lainnya 

sebagai bagian dari satu kesatuan pada sistem terpadu menggunakan jaringan 

internet sebagai penghubung. Contoh dari IoT ini adalah CCTV yang terpasang di 

sepanjang jalan dihubungkan dengan menggunakan koneksi internet dapat di lihat 

pada ruang kontrol yang jaraknya mungkin ratusan kilometer, atau sebuah smart 

home yang dapat dikontrol menggunakan smartphone dengan bantuan koneksi 

internet. Pada dasarnya sebuah perangkat IoT sendiri terdiri dari beberapa sensor 

sebagai media pengumpul data atau pembacaan data, sambungan internet 

digunakan sebagai media komuniakasi serta server sebagai pengumpul informasi 

yang diterima oleh sensor dan untuk dianalisis [4]. 

IoT pertama kali ditemukan oleh Kevin Ashton pada tahun 1999 dimana 

semua benda di sekitar kita dapat berkomunikasi satu dengan yang lainnya melalui 

sebuah jaringan internet. Berawal dari Auto-ID Center. Teknologi yang berbasis 

Radio Frequency Identification (RFID) merupakan identifikasi kode produk 

elektronik yang bersifat unik ini kemudian berkembang menjadi teknologi baru. 

Semakin berkembangnya infrastruktur internet, maka kita menuju perkembangan 

lebih maju, bukan hanya smartphone atau komputer saja yang dapat terkoneksi 

dengan jaringan internet., namun berbagai macam benda nyata juga akan terkoneksi 

dengan internet. Saat ini milyaran orang saling terhubung melalui jaringan internet, 

mereka saling bertukar pengetahuan, hiburan, dan lain-lain melintasi kota dan 

negara bahkan benua. Internet telah menghubungkan orang di seluruh dunia [5].  

Internet adalah seluruh jaringan komputer yang saling terhubung 

menggunakan standar sistem global Transmission Control Protocol/Internet 

Protocol (TCP/IP) sebagai protokol pertukaran paket (packet switching 
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communication protocol) untuk melayani milyaran pengguna di seluruh dunia. 

Perkembangan teknologi yang semakin pesat saat ini mengantarkan teknologi 

jaringan yang tidak hanya menghubungkan antar orang, namun menghubungkan 

orang dengan suatu benda, dan juga jaringan antara benda dengan benda. Inilah 

awal dimulainya era Internet of Things (IoT) yang dapat dipahami sebagai lapisan 

informasi digital yang mencakup dunia fisik. Arsitektur IoT terdiri dari berbeda 

teknologi pendukung IoT. Ini berfungsi untuk menggambarkan bagaimana berbagai 

teknologi berhubungan satu sama lain dan saling berkomunikasi dengan 

skalabilitas, modularitas dan konfigurasi penyebaran IoT dalam skenario yang 

berbeda. 

Arsiterktur yang harus ada pada IoT adalah barang fisik yang dilengkapi 

modul IoT, Perangkat Koneksi ke Internet seperti modem dan Router Wireless 

Speedy seperti di rumah anda, dan Cloud Data Center tempat untuk menyimpan 

aplikasi beserta database. Dasar dari prinsip kerja sebuah perangkat IoT adalah 

benda yang ada di dunia nyata ini diberikan identitas unik atau yang tidak mudah 

dikenali dan dapat di representasikan dalam bentuk data di sebuah sistem komputer. 

Dalam perkembangan nya, IoT ini sebuah benda dapat diberi pengenal berupa IP 

address dan menggunakan internet untuk dapat berkomunikasi dengan benda lain 

yang memiliki pengenal IP addres [5]. 

2. 2. Wireless Sensor Network (WSN) 

Pada saat ini, bukan manusia saja yang membutuhkan koneksi jaringan 

komputer, namun juga perangkat fisik seperti sensor juga butuh untuk terhubung 

dengan jaringan untuk melakukan monitoring parameter fisik pada lingkungan 

sampai dengan proses pengendalian. WSN sendiri terdiri dari node individu yang 

dapat berinteraksi dengan lingkungan mereka dengan merasakan atau 

mengendalikan suatu parameter fisik. Node ini harus bekerja sama untuk 

melakukan dan menyelesaikan perintah yang diberikan, menggunakan komunikasi 

nirkabel (tanpa kabel) untuk memungkinkan kolaborasi ini. Mikrokontroler dapat 

digunakan untuk melakukan berbagai fungsi perhitungan, mengontrol dan 

memproses device-device yang saling terhubung. Power supply berfungsi sebagai 

sumber energi bagi sistem wireless sensor secara keseluruhan. Memori eksternal 
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berfungsi sebagai tambahan memori bagi sistem wireless sensor untuk 

penyimpanan data. Sensor berguna untuk men-sensing besaran-besaran fisik yang 

diukur dan mengubah besaran yang diukur menjadi energi listrik yang kemudian 

diolah menggunakan Analog to Digital Converter (ADC) menjadi sebuah pulsa 

terkuantisasi yang dapat dibaca dan diproses oleh mikrokontroler [6]. 

2. 3. Mikrokontroler 

  Mikrokontroler merupakan suatu chip yang berupa IC (Integrated Circuit) 

yang dapat menerima sinyal input, mengolahnya dan dapat memberikan sinyal 

output sesuai dengan program yang dimasukkan ke dalamnya. Sinyal input 

mikrokontroler berasal dari sensor merupakan informasi yang berasal dari 

lingkungan, sedangkan sinyal output ditujukan kepada aktuator yang dapat 

memberikan pengaruh terhadap lingkungan. Jadi secara sederhana mikrokontroler 

dapat dikatakan sebagai otak dari suatu perangkat/produk yang dapat berinteraksi 

dengan lingkungan sekitarnya. 

  Pada mikrokontroler terdapat jalur Input/Output (I/O), mikroprosesor, 

memori, dan perangkat pelengkap lainnya yang telah tersusun didalamnya. 

Pengolahan data pada mikrokontroler memiliki kecepatan lebih rendah apabila 

dibandingkan dengan Komputer. Pada Komputer kecepatan komunikasi 

mikroprosesor yang digunakan saat ini telah mencapai orde kecepatan GigaHz, 

sedangkan pengolahan pada mikrokontroler kecepatan pengolahan umumnya 

berkisar antara 1 hingga 16 MHz. Begitu juga kapasitas ROM dan RAM pada 

komputer dapat mencapai orde kecepatan Gigabyte, dibandingkan dengan 

mikrokontroler yang hanya memiliki kapasitas berkisar pada orde byte/Kbyte. 

Meskipun pada mikro kontroler kecepatan pengolahan datanya dan kapasitas 

memori jauh lebih kecil apabila dibandingkan dengan komputer yang sudah 

komples, namun kemampuan yang dimiliki oleh mikrokontroler sudah cukup 

untuk dapat digunakan pada banyak aplikasi. 

  Sebuah sistem yang menggunakan suatu mikrokontroler sering disebut 

embedded system atau dedicated system. Embeded system merupakan sebuah 

sistem pengendali yang tertanam pada suatu produk, sedangkan dedicated system 

adalah suatu sistem pengendali yang berguna untuk suatu fungsi tertentu. 
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Contohnya printer merupakan suatu embedded system karena di dalamnya 

memiliki mikrokontroler sebagai pengendalinya dan juga dedicated system, karena 

fungsi pengendali tersebut berfungsi hanya menerima data dan mencetaknya. Hal 

ini berbeda dengan suatu komputer yang dapat digunakan untuk berbagai macam 

keperluan, sehingga mikroprosesor pada komputer sering disebut dengan general 

purpose microprocessor (mikroprosesor serba guna). Pada komputer berbagai 

macam perangkat lunak yang disimpan pada suatu media penyimpanan dapat 

dijalankan, sedangkan mikrokontroler hanya terdapat satu perangkat lunak 

aplikasi. Penggunaan mikrokontroler terdapat pada bidang-bidang berikut ini. 

1.  Pada bidang otomotif contohnya Air Bag, fuel control, Engine Control Unit, 

Antilock Braking System, hiburan, transmisi otomatis, pengkondisi udara, 

speedometer, sistem pengaman alarm, dan odometer. 

2. Perlengkapan perkantoran dan rumah tangga : mesin cuci, sistem pengaman 

menggunakan remote control, alarm, microwave, remote control, mesin 

photocopy, timbangan digital, printer, dan mouse. 

3. Robotika 

4. Sistem pengendali pada peralatan di industri. 

 Pada saat ini mikrokontroler 8 bit masih menjadi salah satu jenis 

mikrokontroler yang paling sering digunakan. Pada mikrokontroler data yang 

dapat diproses atau diolah dalam satu waktu adalah 8 bit, apabila data yang 

diproses lebih besar dari 8 bit maka akan dibagi lagi menjadi beberapa bagian data, 

pada data masing-masing terdiri dari 8 bit. Pada setiap mikrokontroler memiliki 

cara dan bahasa pemrograman yang berbeda, hal inilah yang membuat program 

digunakan pada jenis mikrokontroler tidak dapat dijalankan pada jenis 

mikrokontroler lainnya. Chip yang sering digunakan pada mikrokontroler dapat 

dilihat pada Gambar 2.1. 
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Gambar 2. 1 Chip Mikrokontroler 

2. 4. NodeMCU ESP 8266 

NodeMCU ESP 8266 merupakan sebuah chip yang sudah memiliki 

komponen lengkap, dimana didalamnya terdapat memori, processor dan juga akses 

ke GPIO. Hal ini membuat NodeMCU ESP8266 secara langsung dapat 

menggantikan mikrokontroler Arduino, tidak hanya itu NodMCU ESP 8266 

memiliki kemampuan untuk mendukung koneksi dengan jaringan wifi secara 

langsung. Pada saat ini IoT semakin berkembang seiring dengan perkembangan 

mikrokontroler, modul yang berbasis Ethernet maupun wifi semakin banyak dan 

berbagai macam jenis, dimulai dari Ethernet shield, Wiznet sampai dengan yang 

terbaru adalah modul wifi yang sering dikenal dengan Node MCU ESP8266. Ada 

jenis-jenis ESP8266 yang dapat ditemui dengan mudah dipasaran, namun yang 

sering ditemukan di Indonesia adalah tipe ESP-01, 07, dan 12, dengan fungsi yang 

sama, akan tetapi perbedaannya hanya terletak pada pin GPIO yang disediakan [7]. 

Perangkat NodeMCU sebenarnya merupakan sebuah firmware yang 

digunakan oleh perangkat keras development kit. NodeMCU dapat dianalogikan 

sebagai board Arduino-nya ESP8266. NodeMCU telah berhasil menggabungkan 

ESP8266 ke dalam sebuah bentuk board yang kompleks dengan berbagai fungsi 

layaknya mikrokontroler lainnya, ditambah lagi dengan kemampuan NodeMCU 

yang memiliki akses terhadap Wifi dan juga chip komunikasi USB to Serial, 

sehingga untuk memprogramnya hanya diperlukan sebuah ekstensi kabel data 

mikro USB [8]. Bentuk fisik dari NodeMCU V1.0 dapat dilihat pada Gambar 2.3. 
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Gambar 2. 2 NodeMCU Devkit V1.0 

2. 5. Sensor Tegangan : ZMPT101B 

Modul sensor tegangan ZMPT101B merupakan sensor tegangan yang terbuat 

dari transformator tegangan. Sensor ini memiliki akurasi cukup tinggi, konsistensi 

yang baik untuk tegangan, tenaga pengukuran serta sensor ini dapat mengukur 

tegangan hingga 250V AC. Sensor ini mudah untuk digunakan dan dilengkapi 

dengan multi turn trimmer potensiometer yang digunakan untuk menyesuaikan 

output ADC. Untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat antara tegangan input dan 

output menggunakan analisis regresi [9]. Bentuk dari sensor tegangan AC 

ZMPT101B ditunjukkan pada bentuk modul sensor tegangan seperti ditunjukkan 

pada Gambar 2.3. 

 

Gambar 2. 3 Sensor Tegangan ZMPT101B [9] 

2. 6. Sensor Arus : ACS712 

Sensor arus ACS712 merupakan sensor yang digunakan untuk mendeteksi 

arus AC amupun DC, penggunaan sensor arus ACS712 ini memiliki kekurangan 

yaitu nilai arus yang di dapatkan dari sensor tidak linear dikarenakan kita terkadang 

membutuhkan tingkat linear yang lebih tinggi. Sensor arus ACS712 ini memiliki 
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beberapa tipe variasi sesuai dengan arus maksimal yaitu 5A, 20A, dan 30A. Sensor 

ini menggunakan VCC sebesar 3-5 VDC [10]. Pada produk Alat yang kami buat ini 

menggunakan sensor arus ACS712 5A. 

Pada umumnya sensor arus ACS712 digunakan untuk deteksi beban listrik, 

mengontrol motor, switched-mode power supplies dan proteksi beban berlebih. 

Sensor ini dipasang secara seri dengan beban yang akan diukur. Bentuk fisik dari 

sensor ini dapat dilihat pada Gambar 2.4. 

 

Gambar 2. 4 Sensor Arus AC712[10] 

Sensor ACS712 ini dapat melakukan pembacaan dengan ketepatan dan 

keakurasian yang tinggi, karena didalamnya terdapat rangkaian low-offset linear 

Hall dengan satu lintasan yang terbuat dari tembaga. Cara kerja sensor ACS712 

adalah aliran arus yang dibaca melalui penghantar atau kabel tembaga yang terdapat 

didalamnya yang dapat menghasilkan medan magnet kemudian di tangkap oleh 

integrated Hall IC dan diubah menjadi tegangan proporsional. 

2. 7. MySQL 

MySQL merupakan sebuah program database server yang dapat menerima 

dan mengirimkan data dengan sangat cepat, multi user, serta menggunakan peintah 

dasar dari SQL (Structured Query Language). MySQL memiliki dua bentuk lisensi, 

yaitu Free Software dan Shareware. MySQL. MySQL pertama kali ditemukan oleh 
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seorang programmer database yang bernama Michael Widenius. Selain digunakan 

untuk database server, MySQL juga merupakan sebuah program yang dapat 

mengakses suatu database MySQL yang berposisi sebagai server, hal ini 

menunjukan program kita berposisi sebagai client. Dapat disimpulkan MySQL 

merupakan sebuah database yang dapat digunakan sebagai client mupun server 

[11]. 

 

  


