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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terkait 

Metode pendeteksi jalan berlubang mengacu pada beberapa hasil penelitian 

yang sudah dilakukan diantaranya sebagai berikut : 

1. Fergyanto Efendy Gunawan mahasiswa dari Universitas BINUS 

melakukan penelitian dengan menggunakan metode JST (jaringan syaraf 

tiruan) untuk mendeteksi kerusakan jalan. Pada penelitian ini 

menggunakan sensor gyroscope dan pengolahan menggunakan data 

getaran yang didapatkan melalui getaran kendaraan, metode JST yang 

digunakan berfungsi sebagai pengklasifikasi jenis jalan berlubang 

dengan memiliki nilai akurasi sebesar 85% [14]. 

2. Muhammad Zulfikri, Enri Yudaningtyas, dan Rahmadwati dari 

Universitas Brawijaya jurusan teknik elektro melakukan penelitian 

dengan menggunakan metode Kaskade Haar beserta library Python 

OpenCV untuk mendeteksi kecepatan mobil sebagai parameter tingkat 

berbahaya kendaraan yang mengemudi dengan kecepatan tinggi. 

Penelitian ini menggunakan beberapa tahap dalam pengklasifikasian 

citra diantaranya adalah : Haar, AdaBoost, dan pengklasifikasi kaskade. 

Metode ini memiliki nilai akurasi sebesar 97,92% [15]. 

3. Jose M, Celaya-Padilla, Carlos E. Galvan-Tejada melakukan penelitian 

menggunakan pendekatan algoritma genetika untuk mendeteksi 

kerusakan jalan dan speed dump pada jalan. Metode ini menggunakan 

data-data yang didapatkan melalui parameter dari sensor accelerometer 

dan gyro. Kemudian mengklasifikasikan data gambar dari kedua sensor 

ini menggunakan model logistik secara akurat. Akurasi dari metode ini 

adalah sebesar 97,84% [16]. 

Perancangan sistem pendeteksi jalan berlubang pada tugas akhir menggunakan 

dua parameter deteksi yaitu besarnya g-shock yang dihasilkan kendaraan dan 

kecepatan kendaraan kemudian menandai posisi jalan berlubang dengan 

menggunakan sensor GPS pada maps. Metode yang digunakan untuk 
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menentukan jenis jalan berlubang adalah dengan menggunakan fuzzy logic, 

selain itu pengujian sistem dilakukan dengan menguji besarnya g-shock dan 

kecepatan, data lokasi lubang, dan pengujian klasifikasi fuzzy logic. 

2.2 IoT (Internet Of Things) 

IoT atau disebut juga dengan Internet of Things, merupakan gabungan dari 

beberapa benda berupa perangkat fisik (hardware) yang saling bertukar 

informasi antara sumber informasi seperti berupa sensor, dengan operator 

layanan atau perangkat lainnya yang akan terhubung pada sistem utama yaitu 

mikrokontroler tanpa memerlukan interaksi dari manusia melalui jaringan 

internet sehingga dapat memiliki manfaat yang berdampak. Adapun 

kemampuan sistem seperti saling berbagi data, menampilkan data, dan 

sebagainya. Contohnya komponen elektronik, peralatan apa saja yang 

termasuk benda hidup semuanya saling terhubung pada jaringan lokal maupun 

global melalui sensor yang tertaut dan selalu aktif[4]. 

Unsur-Unsur Pembentuk IoT : 

a. Kecerdasan Buatan ( Artificial Intelligence/AI). 

IoT menjadikan mesin-mesin memiliki aspek “Smart” yang 

mengartikan bahwasannya teknologi yang didasari pada AI dapat 

melakukan pengumpulan data, algoritma pengambilan kecerdasan 

buatan, dan dapat terhubung dengan internet yang tersedia pada 

perangkat. Sehingga sistem  dapat meningkatkan dan mengembangkan 

secara otomatis [5]. 

b. Konektivitas. 

IoT dapat membuka dan membuat jaringan baru ataupun jaringan 

khusus perangkat sistem itu sendiri, yang menjadikan jaringan tidak 

lagi terikat dengan penyedia utamanya. Jaringan yang digunakan tidak 

harus berskala luas dan kompleks, perangkat sistem dapat memiliki 

skala yang jauh lebih kecil dan sederhana. 

c. Sensor 

Merupakan perangkat-perangkat dari sistem yang mampu 

mendefinisikan instrumen sehingga sistem utama dapat memiliki 
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jaringan standar yang awalnya cenderung pasif  menjadi suatu sistem 

aktif yang mampu digunakan pada kehidupan sehari-hari. 

d. Perangkat berukuran kecil 

Perangkat dari sistem yang digunakan memiliki dimensi yang relatif 

kecil dibanding perangkat lainnya sehingga perangkat IoT dapat 

menghasilkan presisi, skalabilitas, fleksibilitas dan efektifitas yang baik 

untuk digunakan dalam penerapannya nanti. 

Beberapa contoh dari perangkat yang sering dijumpai adalah pada bidang 

pertanian seperti teknologi smart farming, kemudian dalam bidang energi 

seperti smart monitoring daya listrik dan juga otomatisasi rumah seperti smart 

home. 

2.2 Fuzzy Logic 

Logika fuzzy merupakan sebuah metode matematika yang berhubungan dengan 

konsep fuzzy untuk memproses variabel tidak tentu atau sulit untuk 

didefinisikan, proses dilakukan dengan menggunakan variabel yang sama 

dengan menggunakan beberapa informasi yang didapatkan melalui inputan-

inputan variabel dan mengklasifikasikannya dengan membuat keputusan 

terbaik [6]. 

Dalam penerapannya fuzzy logic sudah banyak digunakan dalam beberapa 

bidang yaitu : 

1. Dalam bidang Artificial intelligence. 

2. Dalam bidang kedokteran seperti diagnosa penyakit-penyakit pasien. 

3. Klasifikasi dan pengambilan keputusan pola. 

Ketidaktepatan dan ketidakpastian dalam suatu masalah-masalah dapat 

diterapkan dengan menggunakan logika fuzzy hal ini dikarenakan fuzzy 

menghubungkan bahas mesin dengan bahasa manusia yang mengartikan pada 

makna [7]. 

Tahapan-tahapan pada perancangan fuzzy : 

1. Membuat model fuzzification 
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Pada proses ini menghasilkan logika crisp yang didapat dari hasil 

perhitungan himpunan fuzzy dan derajat keanggotaan yang ada. Proses 

ini diperlukan untuk mengontrol fuzzy sistem [8]. 

2. Rule evaluation 

Rule ini didapatkan berdasarkan konfigurasi dinamis serta 

mengevaluasinya dengan kriteria variabel yang tersedia untuk 

memungkinkan sistem mengkonfigurasi parameter variabel dalam 

melakukan penilaian. 

3. Defuzzification 

Dalam defuzzification dilakukan proses untuk mendapatkan nilai 

keluaran dari himpunan fuzzy yang terdefinisi sehingga dapat 

mengirimkan hasil simpulan fuzzy menjadi sebuah keluaran juga dapat 

dikatakan defuzzification diwujudkan dengan menggunakan 

pengambilan keputusan algoritma yang memiliki nilai crisp terbaik 

berdasarkan himpunan fuzzy. 

2.3 Komponen Elektronika 

Dalam sub bab ini menjelaskan mengenai penjelasan komponen apa saja yang 

digunakan pada skripsi ini diantaranya seperti mikrokontroler NodeMCU 

ESP8266, Accelerometer dan gyroscope MPU6500, dan GPS U-Block Neo 

6m. 

2.3.1 Mikrokontroller NodeMCU ESP8266 

Node MCU ESP8266 merupakan sebuah mikrokontroler open source platform 

IoT yang menggunakan bahasa pemrograman Lua yang memiliki fungsi 

sebagai tempat pengumpulan data, pengolah data untuk membuat sebuah 

produk IoT.  

Node MCU memiliki ukuran panjang 4.83cm, lebar 2,54 cm, dan berat sebesar 

7 gram. Perangkat ini sudah dilengkapi dengan fitur Wifi dan Firmware yang 

bersifat open source [9]. Bentuk fisik dari perangkat ini dapat dilihat pada 

Gambar 2.1. 
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Gambar 2.1 NodeMCU ESP 8266 [9]. 

Spesifikasi yang dimiliki oleh NodeMCU ESP 8266 adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Spesifikasi Node MCU ESP 8266. 

Spesifikasi Keterangan 

Microcontroller   ESP8266 serial Wi-Fi Soc (single on 

Chip) dengan on board USB to TTL. 

Wireless yang digunakan adalah IEE 

802.11b/g/n. 

Operating Voltage  3,3V 

Input Voltage (recommended) 3,3-5V 

Digital I/O Pins 9 GPIO yang di dalamnya ada 3 pin 

PWM, 1 x ADC Channel, dan pin RX 

TX 

 

Indikator Blue Led 

Ground Pin 3 pin 

Master Output Slave Input 

(Mosi) 

S1 

Master Input Slave Output 

(Miso) 

S2 

SRAM 32-bit MCU 

Clock Speed 80 Mhz 

Flash Memory 32 Mb 

 

2.3.2 Accelerometer dan Gyroscope MPU6500 

Penggunaan kendaraan ketika melintasi jalan berlubang menimbulkan getaran 

yang memaksa adanya gaya tumbukan pada kendaraan dengan permukaan 
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jalan, tumbukan getaran yang dihasilkan ini disebut sebagai g-shock.  Sensor 

MPU-6500 dapat mendeteksi getaran yang dihasilkan kendaraan ketika 

melintasi jalan berlubang. Pada Gambar 2.2 merupakan modul sensor yang 

memiliki dua fungsi dalam satu perangkat yaitu accelerometer dengan micro-

electromechanical system (MEMS) dan gyroscope dengan micro-

electromechanical system (MEMS) dalam sebuah chip. Informasi terkait data-

data nilai dari sumbu x, y, dan z pada sensor ini dapat diambil secara bersamaan 

dalam satu waktu. Sensor ini menggunakan Inter Integrated Circuit (interface 

12C-bus) sebagai koneksi antara sensor dan Arduino [10]. 

Cara kerja sensor ini berdasarkan prinsip efek listrik piezo, kristal listrik piezo 

akan menciptakan arus listrik kecil yang direpresentasikan menjadi beberapa 

sumbu yaitu x, y dan z. Kemudian tegangan listrik ini akan dikonversi dengan 

menggunakan chip MEMS yang tertanam pada sensor menjadi nilai analog 

yang akan digunakan untuk mendeteksi sepeti kemiringan sudut dan shock.. 

 

Gambar 2.2 Modul MPU-6050[10]. 

  



 

 

10 

 

2.3.3 GPS U-Block Neo 6m 

GPS memiliki cara kerja dengan menggunakan tiga komponen yaitu satelit, 

ground station dan receiver. GPS menggunakan minimal 4 satelit untuk 

menentukan lokasi pengguna yang dikirimkan pada receiver. Receiver 

mendapatkan sinyal pada waktu tertentu sehingga perpindahan waktu ini dapat 

dikalkulasikan untuk mendapatkan jarak. Jarak dapat dikonversi pada 

koordinat lokasi satelit sehingga lokasi pengguna dapat diketahui. Pada 

Gambar 2.3. GPS Neo-6M merupakan rangkaian penerima GPS menggunakan 

fitur u-blox 6 dengan kinerja tinggi untuk menentukan posisi satu objek, sensor 

geolokasi ini memiliki panjang 16mm, lebar 2 mm, dan tinggi 2,4mm. GPS 

Neo-6M dioperasikan dengan batasan dan dimensi yang ketat. Sensor GPS u-

blox 6 memiliki saluran Time to First-Fix (TTFF) dibawah 1 detik, yang 

mengidentifikasi mesin akuisisi dengan 2 juta korelator. Sehingga mampu 

melakukan pencarian ruang waktu/frekuensi paralel secara instan. Desain dari 

modul ini juga menekan sumber noise dan mengurangi efek multipath, 

sehingga penerima GPS memiliki kinerja navigasi yang baik [11]. 

 

Gambar 2.3 GPS Neo-6M [11]. 

   

  


