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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Sebagai upaya untuk menghindari pengulangan pembuatan (reinventingithe 

wheel), mengidentifikasikan suatu metode yang mungkin pernah dilakukan, serta 

mengetahui apa saja penerapan metode yang digunakan orang lain di area penelitian 

yang mendekati bidang yang mungkin sama dengan penelitian ini, maka berikut lima 

penelitianiyang memiliki korelasi satu tujuan denganipenelitianiyangiakan dibuat: 

Tabel 2.1 Tabel Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Judul Hasil Penelitian Perbedaan 

1. Sherenna 

Imanuele 

dan Sherly 

de Yong, 

Lucky 

Basuki 

(2019)[2] 

Perancangan 

Interior Kantor 

Outsourcing 

dengan penerapan 

Konsep Smart 

Office di Surabaya 

Pada penelitian ini 

penulis merancang 

pembuatan smart 

office dalam desain 

interior dan tata 

letak objek pada 

ruangan sehingga 

memudahkan 

karyawan untuk 

mengakses 

beberapa ruangan 

kantor. 

Penelitian yang 

dilakukan 

sherenna imanuele 

dan sherly de 

yong, lucky basuki 

hanya membuat 

smart office dari 

sisi desain interior, 

sedangkan dalam 

penelitian saya 

smart office lebih 

berfokus pada 

perancangan smart 

office dari sisi 

teknologi dengan 

pemanfaaatan 

beberapa 

microcontroller 

dan sensor 
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Tabel 2.1 Tabel Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

No Peneliti Judul Hasil 

Penelitian 

Perbedaan 

2 M. Santo 

Gitakarma, 

Agus 

Adiarta, L. 

P. Ary Sri 

Tjahyanti  

(2018)[3] 

Pengembangan 

Home 

Automation 

System (HAS) 

untuk 

Mengendalikan 

Perangkat 

Listrik Berbasis 

Bluetooth 

Menggunakan 

Android 

Hasil dari 

penelitian ini 

adalah modul 

untuk 

menghidupkan 

8 buah 

perangkat listrik 

dengan cara 

manual atau 

cara meremote 

menggunakan 

smartphone 

android melalui 

koneksi 

bluetooth 

Penelitian yang 

dilakukan M. Santo 

Gitakarma, Agus 

Adiarta, L. P. Ary Sri 

Tjahyanti befokus pada 

pembuatan modul 

kontroler u buah saja 

dan menggunakan 

protokol Bluetooth 

unuk koneksi pada 

aplikasi pengontrolan 

nya, sedangkan 

penelitian saya 

berfokus pada 

pembuatan prototype 

dan mengguakan 

internet sebagai 

prokotol koneksi nya 

3 Harun 

Sujadi, 

Nunu 

Nurdiana, 

Fahmi 

Nurbani 

(2019)[4] 

Rancang 

Bangun 

Prototype Smart 

Office System 

Iot Building 

Automation 

System 

Hasil dari 

penelitian ini 

adalah 

pembuatan 

prototype pada 

Gedung yang di 

bagi menjadi 3 

sub yaitu, 

automation 

system pada 

office, smart 

garden system, 

dan robot 

autonomous 

line follower 

Penelitian yang 

dilakukan Harun 

Sujadi, Nunu Nurdiana, 

Fahmi Nurbani adalah 

membuat smart office 

menjadi 3 bagian sub, 

yang dimana dia juga 

membuat robot untuk 

sistem keamanannya 

dan system otomatis 

pada ruangan yang 

hanya memanfaatkan 

pintu saja, sedangkan 

pada penelitian saya 

lebih berfoku pada 

fasilitas elektronik 

kantor yang di jadikan 

otomatis seperti pintu, 

fan, lampu bahkan 

lampu teras 
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Tabel 2.1 Tabel Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

No Peneliti Judul Hasil 

Penelitian 

Perbedaan 

4 Gilang 

Gema 

Ramadhan, 

Made 

Hanindia 

Prami 

Swari, 

S.Kom., 

M.Cs, 

Sugiarto 

(2020)[5] 

Perancangan 

Alur dan  

Desain 

Antarmuka 

Aplikasi Smart 

Office 

Hasil dari 

penelitian ini 

adalah sebuah 

perancangan 

alur dan desain 

aplikasi 

antarmuka 

smart office 

yang 

memanfaatkan 

smart life 

Penelitian yang 

dilakukan Gilang Gema 

Ramadhan, Made 

Hanindia Prami Swari, 

S.Kom., M.Cs, Sugiarto, 

adalah hanya membuat 

alur and desain aplikasi 

antarmuka saja, 

sedangkan penelitian 

lebih berfokus pada 

implementasi pada 

prototype dan aplikasi 

pengontroln fasilitas 

kantor 

5 Siti 

Khusnul 

Azifah 

(2017)[6] 

Rancang 

Bangun Smart 

Building Dalam 

Memantau Dan 

Mengendalikan 

Lampu Secara  

Realtime 

Berbasiskan 

Websocket 

Hasil dari 

penelitian ini 

adalah sebuah 

sistem 

pemantau dan 

pengendali 

lampu 

berbasiskan 

microcontroller 

Arduino uno 

dan aplikasi 

menggunakan 

websocket 

Penelitian yang 

dilakukan Siti Khusnul 

Azifah hanya berfokus 

pada pemantauan sebuah 

lampu Gedung dan 

pengontrolan lampu 

Gedung menggunakan 

jade dan CSS untuk 

membuat interface pada 

sisi klien, sedangkan 

penelitian saya lebih 

berfokus pada 

pembuatan prototype 

smart office dan aplikasi 

yang di kembangkan 

menggunakan MIT App 

Inventory, dan 

pemanfaatan fasilitas 

kantor lebih banak 

seperti fan, lampu, pintu 

dan lampu teras 
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Pada penelitian saat ini penulis lebih berfokus pada pemanfaatan fasilitas 

kantor yang akan di kembangkan menggunakan IoT. Fasilitas kantor yang akan 

dikembangkan adalah FAN/AC, lampu ruangan, pintu ruangan, dan lampu depan. 

Manfaat yang didapatkan dalam pengembangan penelitian ini adalah pemanfaatan 

fasilitas kantor secara maksimal dapat menghemat energi hingga 40% dan juga 

memudahkan user untuk mengontrol fasilitas kantor. Perbedaan yang cukup 

signifikan dari pengembangan penelitian saat ini dan penelitian terdahulu adalah 

teknologi. Smart office pada penelitian sebelumnya lebih befokus pada desain interior 

dan tata letak objek pada kantor dan peneliti sekarang lebih berfokus pada fasilitas 

kantor di padukan dengan IoT. 

2.2 Landasan Teori  

2.2.1 Internet of Things(IoT) 

Internet of ThingsimerupakanDsebuahijaringaniinfrastrukturaglobalayang 

dinamiseyang memiliki kemamuan konfigurasi diri berdasarkan protocol yang 

memiliki kemampuan komunikasi dimana benda fisik dan benda virtual dalam sistem 

memiliki identitas, atribut fisik, karakter virtual dan menggunakan antarmuka yang 

cerdas, serta terhubung dan terintegrasi ke dalam sebuah jaringan informasi[7]  

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Mekanisme Sistem Internet Of Things 

Internet of Things merupakan inovasi konsep yang menggabungkan teknologi 

informasi dengan benda nyata yang sering kita temui menjadi satu. Pengabunan 

seperti benda nyata dengan menggunakan beberapa sensor khusus dengan sesuai 

keinginan, sehingga sensor dapat memberikan data sesuai fungsi dari benda tersebut, 

kemudian diterima oleh mikrokontroller dan disimpan ke database. Sensor memiliki 

prinsip kerja seperti indra manusia, seperti suhu, getaran, cahaya dan sensor lainnya. 

Dalam beberapa sistem IoT, tanpa campur tangan manusia sesuai dengan keadaan di 

lingkungan, objek yang diberi sensor juga dapat melakukan perintah sesuai respons 

yang diatur oleh database melalui pengontrol yang disematkan. 

2.2.2 Arduino NodeMCu esp8266 

NodeMCU merupakanepengembanganNdariEESP 8266Ddengan firmware 

berbasisSe-Lua. PadaaNodeMcu. ddilengkapiDdenganMmicroUusb port yang 

difungsikanNuntukapemorgamannmaupun untukpcatu daya. SelainDitu,Ppada 
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NodeMCUUjugaadilengkapiddengan.ttombolbbuttonnyaitu tombol reset dan flash. 

NodeMCU menggunakan. bahasa pemorgamanan Lua yang merupakan package dari 

esp8266. Bahasa Lua. memiliki logika dan susunan pemorgaman yang hampir sama 

dengan bahas c hanya saja berbeda syntax. ketika menggunakan bahasa.Lua maka. 

dapat menggunakan tool. Lua loader ataupun Lua uploder. Selainmmenggunakan 

bahasasapemrogramannLuaANodeMCU. juga support menggunakan sofware 

Arduino. IDE dengan melakukan sedikit perubahan board manager pada Arduino 

IDE[8]  

Sebelum menggunakan NodeMCU ini perlu di Flash terlebih. Dahulu agar 

support ketika ingin menggunakan tool. Jika akan menggunakan Arduino IDE 

menggunakan firmware yang sesuai yaitu firmware yang dikeluarkan oleh Ai-Thinker 

yang mendukung AT Command. Untuk penggunaan tool loader Firmware yang akan 

di gunakan adalah. Firmware NodeMCU. Pada gambar 2.2 dan 2.3 akan disajikan 

penampakan dari NodeMCU esp8266 V3. Kemudian akan diperjelas pada table 2.2 

untuk spesifikasi NodeMCU V3 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 NodeMCU esp8266 V3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Pin Pada Board NodeMCU V3 
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Tabel 2.2 Spesifikasi NodeMCU V3 

 

No Spesifikasi NodeMCU V3 

1 Mikrokontroller ESP8266 

2 Ukuran Board 57 mmx 30 mm 

3 Tegangan Input 3,3 – 5 V 

4 GPIO 13 Pin 

5 Kanal PWM 10 Kanal 

6 10 bit ADC Pin 1 Pin 

7 Flash Memory 4 Mb 

8 Clock Speed 40/26/24 MHz 

9 WiFi IEE 802,11 b/g/n 

10 Frekuensi 2,4 GHz – 22,5 GHz 

11 USB Port Micro USB 

12 Card Reader Tidak Ada 

13 USB to Serial Converter CH340G 

 

2.2.3 Arduino Nano 

ArduinoNnano merupakan produk mikrokontroler keluaranAArduino. 

ArduinoNNano merupakanNboard Arduino yang memiliki size terkecil dan 

menggunakanNmikrokontrollerRAtmegaA328 cocokKuntukAArduinooNano 3.x, 

Atmega169 cocok untukkArduino 2.x. Jenis rangkaian iniihampir samaadengannjenis 

ArduinoODuemilanove, namun memiliki ukuranNdanNdesainPPCByyangbberbeda. 

Arduino Nano tidak ada soket listrik, tetapi ada pin listrik. Port eksternal atau USB 

dapat digunakan untuk catu daya. Arduino Nano diproduksi dan dirancang oleh 

Gravitech. Rangkaian skematik dari Arduino nano dapat dilihat pada gambar 2.5. 

kemudian pada gambar 2.6 merupakan konfigurasi board pada Arduino nano[9] 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Arduino Nano 
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Gambar 2.5 Skematik Arduino Nano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6  Pin Pada Board Arduino Nano 
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Tabel 2.3 Spesifikasi Arduino Nano 

No Spesifikasi Keterangan 

1 Mikrokontroller Atmel ATmega168 untuk Arduino Nano 2.x 

Atmer Atmega328 untuk Arduino Nano 3.x 

2 Tegangan kerja 5 V 

3 Tegangan input Optimal : 7 – 12 V 

4 Minimum 6 V 

5 Maksimum 20 V 

6 Digital pin I/O 14 pin, pin, D0 hingga pin D13 

Dilengkapi  6 pin PWM 

7 Analog pin 8 pin, pin A0 sampai pin A7 

8 Arul Listrik 

Maksimum 

40 mA 

9 Flash Memori 32 Mega byte untuk Arduino Nano 3.x 

16 Mega byte untuk Arduino Nano 2.x 

 

Besar flash memori ini dikurangi 2 kilo byte yang digunakan untuk 

menyimpan file boatloader. 

 SRAM  : 1 kilo byte (ATmega168) dan 2 kilo byte 

      (ATmega328) 

 EEPROM  : 512 byte (Atmega168) dan 1 kbyte (Atmega328) 

 Kecepatan clock : 16 MHz 

 Ukuran board : 4,5 mm x 18 mm 

 Berat  : 5 g 

 

Arduino Nano dilengkapi dengan berbagai metode komunikasiTdengan 

komputer (PCRatau laptop)IatauTmikrokontroler lainnya. ATmega169 dan 

ATmega328 dilengkapi dengan komunikasi serial UART TTL (5V) pada pin D0 dan 

D1. Mikrokontroler dilengkapi dengan chip FTDI 232 Rl, yang dapat langsung 

dihubungkan ke komputer untuk menghasilkan perilaku virtual dalam sistem operasi. 

Perangkat lunak Arduino yang digunakan sebagai Arduino IDE juga 

dilengkapi dengan monitor port serial, yang memungkinkan pemrogram untuk 

melihat data serial sederhana. Kemudian dapat dikirim atau diterima oleh Arduino 

Nano Board. Setelah koneksi dibuat, LED RX dan TX pada board Arduino Nano akan 
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berkedip. Data serial antara PC dan Arduino Nano Selain pertukaran data melalui data 

serial melalui port virtual, Arduino Nano juga memiliki mode. Komunikasi I2C (TWI) 

berkomunikasi dengan SPI. Antar perangkat. 

2.2.4 Sensor 

Sensor merupakan perangkat yang dipakai buat mendeteksi perubahan 

besaran fisik misalnya tekanan, gaya, besaran listrik, cahaya, gerakan, kelembaban, 

suhu, kecepatan & kenyataan-kenyataan lingkungan lainnya. Setelah mengamati 

terjadinya perubahan, Input yang terdeteksi tadi akan dikonversi mejadi Output yang 

bisa dimengerti sang insan baik melalui perangkat sensor itu sendiri ataupun 

ditransmisikan secara elektro melalui jaringan buat ditampilkan atau diolah sebagai 

warta yang berguna bagi penggunanya. Sensor pada dasarnya dapat digolong sebagai 

Transduser Input karena dapat mengubah energi fisik seperti cahaya, tekanan, 

gerakan, suhu atau energi fisik lainnya menjadi sinyal listrik ataupun resistansi (yang 

kemudian dikonversikan lagi ke tegangan atau sinyal listrik[10] 

2.2.5 Sensor Cahaya LDR 

        Sensor Cahaya atau Light Sensor merupakan Sensor analog yang dipakai buat 

mendeteksi jumlah cahaya yang mengenai Sensor tersebut. Sensor cahaya analog ini 

bisa diklasifikasikan lagi sebagai beberapa jenis misalnya foto-resistor, Cadmium 

Sulfide (CdS), & fotosel. Light dependent resistor atau LDR bisa dipakai menjadi 

sensor cahaya analog yang bisa digunakan untuk menghidupkan dan mematikan 

beban secara otomatis menurut intensitas cahaya yang diterimanya[11]. Resistansi 

LDR akan semakin tinggi jika intensitas cahaya menurun. Sebaliknya, Resistansi LDT 

akan menurun apabil intensitas cahaya yang diterimanya bertambah[12] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7 Sensor Cahaya LDR 
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2.2.6 Sensor Suhu DHT 22 

Sensor suhu merupakan sensor yang banyak digunakan sebagai sensor digital 

dan analog. Ada berbagai jenis sensor suhu untuk aplikasi yang berbeda. Salah satu 

sensor suhu adalah termistor, yaitu resistor peka suhu yang digunakan untuk 

mendeteksi perubahan suhu. Hambatan dari thermistor juga akan meningkat, dan 

sebaliknya, ketika suhu menurun, hambatan juga akan berkurang. Sensor DHT22 

merupakan modul sensor untuk mendeteksi suhu dan kelembaban benda, dengan 

output tegangan analog yang dapat diproses oleh mikrokontroler. Modul sensor 

diklasifikasikan sebagai elemen resistansi, seperti NTC dan perangkat pengukuran 

suhu lainnya[13]. Sensor lain, yaitu relatif terhadap kualitas pembacaan data deteksi, 

memiliki respons yang lebih baik, relatif terhadap suhu dan kelembaban, objek deteksi 

memiliki kecepatan, dan tidak mudah mengganggu pembacaan data. Sensor DHT22 

biasanya dikalibrasi untuk daya guna memberikan pembacaan suhu dan kelembaban 

yang cukup akurat. Sensor ini terdapat dalam memori program OTP dan disebut juga 

koefisien kalibrasi. Sensor memiliki 4 pin dan sensor DHT22 dengan tap PCB, hanya 

3 pin, seperti gambar di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8 Sensor Suhu DHT 22 

 

2.2.7 Sensor Arus ACS 712 

Ada dua jenis sensor arus yang dapat digunakan untuk mengukur nilai arus, 

yaitu sensor arus ACS 712 (sensor arus Allegro) dan sensor arus SCT 013. Kedua 

sensor ini mengukur arus pada kabel, tetapi ada beberapa perbedaan di antara 

keduanya, terutama dalam hal konstruksi. Sensor ACS712 adalah sensor yang terdiri 

dari serangkaian sensor kejut kesalahan linier, offset rendah, dan akurat[14]. 

Walaupun sensor SCT 013 merupakan trafo arus yang digunakan untuk mengukur 

arus bolak-balik, tidak perlu memotong kabel saat menggunakan sensor, cukup 

sambungkan ke kabel. Untuk memahami perbedaan antara dua sensor arus, mereka 

harus diuji untuk menentukan karakteristik akhir dari masing-masing sensor. 
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Pengujian membutuhkan nilai tegangan dan AC sebagai referensi, diukur dengan 

sensor arus.  

Akan tetapi disini saya akan menggunakan sensor arus ACS 712. Adapun 

spesifikasi dari sensor arus ACS 712 sebagai berikut : 

1. Modul sensor arus dengan chip ACS 12 5A 

2. Catu daya yang digunakan 5v 

3. Ada indikator poer (led) pada board nya 

4. Bisa mengukur tegangan DC maupun AC dengan rentan maksimal 5V 

5. Output sensor sebesar 100mmV/A 

6. Dimensi : 33 mm x 14 mm 

7. Berat : 20 g 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.9 Sensor Arus ACS 712 

 

2.2.8 RFID 

RFID RC522 (Radio Frequency Identification) adalah teknologi yang 

menggunakan frekuensi radio untuk mengidentifikasi objek[15]. RFID memiliki dua 

komponen utama yang tidak dapat dipisahkan, yaitu: 

a. RFID Tag 

Perangkat yang diidentifikasi oleh pembaca RFID, dapat berupa perangkat 

pasif atau aktif dengan data atau informasi. Perangkat pasif tidak menggunakan daya, 

sedangkan perangkat aktif harus menggunakan daya. Jenis perangkat yang paling 

umum di pasaran adalah pembaca RFID pasif karena harganya yang relatif murah. 

Ada dua jenis tag RFID: baca, tulis, dan baca-saja. Selain itu, tag RFID memiliki dua 

komponen utama yang penting:  

1) IC (Integrated Circuit): Digunakan untuk pemrosesan informasi, modulasi dan 

demodulasi sinyal HF yang diumpankan oleh catu daya DC.  

2) ANTENA: Berfungsi untuk mengirim atau menerima sinyal frekuensi tinggi. 
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b. RFID Reader 

Berfungsi untuk membaca data dari RFID Tag. RFID Reader dibedakan 

menjadi 2 macam, antara lain : 

1) Pasif : hanya bisa membaca data dari RFID tag aktif. 

2) Aktif : dapat membaca data RFID tag pasif 

Sedangkan RFID yang saya gunkan dalah type RC 522 seperti gambar 

dibawah ini :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.10 Module RFID RC522 

Module ini memiliki 1 RFID reader dan 2 RIFD Tag yaitu S50 standart blank 

card dan S50 Keychain. Unruk pint out dari RFID reader bisa dilihat pada gambar di 

bawah ini  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.11 Print Out RFID Reader 
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2.2.9 Selenoid 

Selenoid adalah aktuator linier. Selenoid dapat berupa elektromekanis 

(AC/DC), hidrolik atau pneumatik. Semua operasi didasarkan pada prinsip dasar yang 

sama. Dengan memberikan sumber tegangan maka solenoid dapat menghasilkan gaya 

linier[16]. Misalnya, penekanan tombol, penekanan tombol piano, pengoperasian 

kipas, dan bahkan lompatan robot. Prinsip kerja magnet DC sama dengan prinsip kerja 

motor DC. Perbedaan antara solenoidadan motor adalah bahwa solenoida tidak 

berputar. Seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.12. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.12 Selenoid 

Di dalam selenoid, ada kawat yang melilit inti besi. Ketika arus mengalir 

melalui kawat ini, medan magnet dihasilkan, menghasilkan energi yang dapat 

mendorong inti besi. Poros bagian dalam solenoid adalah piston yang mirip dengan 

silinder besi atau baja, yang disebut piston (setara dengan generator). Medan magnet 

tersebut kemudian memberikan gaya pada piston dengan cara menarik atau 

mendorong (bergerak). Ketika medan magnet ditutup, pegas pendorong kembali ke 

bentuk aslinya, dan prinsip kumparan magnet ditunjukkan pada Gambar 2.13. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.13 Cara Kerja Selenoid 
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        Pergerakan selenoid juga ditampilkan seperti Gambar 2.14, yakni saat lilitan arus 

teraliri maka inti besi akan bergerak. Gerakan pada inti besi, mengikuti dari arah arus 

pada lilitan[16]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.14 sistem pergerakan Selenoid 

2.2.10 Relay 

Relay adalah Saklar (Switch) yang dioperasikan secara listrik dan merupakan 

komponen Electromechanical (Elektromekanikal) yang terdiri dari 2 bagian utama 

yakni Elektromagnet (Coil) dan Mekanikal (seperangkat Kontak Saklar/Switch)[17]. 

Relay menggunakan Prinsip Elektromagnetik untuk menggerakkan Kontak Saklar 

sehingga dengan arus listrik yang kecil (low power) dapat menghantarkan listrik yang 

bertegangan lebih tinggi. Sebagai contoh, dengan Relay yang menggunakan 

Elektromagnet 5V dan 50 mA mampu menggerakan Armature Relay (yang berfungsi 

sebagai saklarnya) untuk menghantarkan listrik 220V 2A. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.15 Relay 4 Channel 



 

19 

 

2.2.11 Power Supply 

        Sumber tenaga atau power supply dalam bahasa Indonesia adalah suatu alat 

listrik yang dapat menyalurkan tenaga listrik ke peralatan listrik atau alat elektronik 

lainnya. Unit catu daya atau power supply unit ini membutuhkan sumber daya, yang 

kemudian diubah menjadi energi listrik yang dibutuhkan oleh perangkat elektronik 

lainnya[18]. Oleh karena itu, catu daya kadang-kadang disebut sebagai Electric Power 

Converter. Power suply juga dapat dibagi menjadi catu daya DC, catu daya AC, catu 

daya switching, catu daya yang dapat diprogram, catu daya tak terputus, catu daya 

tegangan tinggi, dan jenis lainnya. Berikut ini adalah penjelasan singkat tentang jenis 

power supply. Salah satu jenis catu daya yang akan saya gunakan adalah catu daya 

DC. Catu daya DC sendiri masih terbagi menjadi dua bagian yaitu catu daya AC untuk 

DC dan regulator linier. Namun disini saya akan menggunakan power supply AC-DC, 

seperti terlihat pada gambar dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.16 Power Supply AC to DC 

2.2.12 Resistor 

Resistor merupakan komponen Elektro Pasif yang juga memiliki value 

resistansi. atau hambatan tertentu yang berfungsi. untuk membatasi dan mengatur arus 

listrik pada suatu rangkaian21. Elektronika. Resistor atau pada bahasa Indonesia 

seringkali disebut dengan penghambat atau Tahanan dan terkadang disingkat dengan. 

Huruf “R”. Satuan Hambatan. atau Resistansi Resistor yaitu OHM (Ω). panggilan 

“OHM”  diambil dari penemunya yaitu Georg Simon Ohm yang juga seorang 

Fisikawan Jerman. Resistor memiliki fungsi sebagai berikut: 

1. Sebagai Pembatas Arus listrik 

2. Sebagai Pengatur Arus listrik 

3. Sebagai Pembagi Tegangan listrik 



 

20 

 

4. Sebagai Penurun Tegangan listrik 

 

 

 

 

Gambar 2.17 Resistor 

 

2.2.13 Kapasitor 

Kapasitor adalah suatu komponen listrik yang dapat menyimpan elektron 

dalam jangka waktu tertentu, atau suatu komponen elektronika yang digunakan untuk 

menyimpan muatan, terdiri dari dua buah penghantar, kedua penghantar tersebut 

dipisahkan oleh suatu bahan isolator (bahan dielektrik) disebut sirkuit mikro dan 

kapasitor bersifat kapasitif [19].  Seperti juga resistor, kapasitor  termasuk komponen 

pasif yang cukup banyak dipakai dalam membuat rangkaian elektro. Kapasitor 

berbeda dengan akumulator pada penyimpanan muatan listrik terutama ketika tidak 

terjadi perubahan kimia apapun pada bahan. kapasitor. Pengertian lain Kapasitor yaitu 

komponen elektro yang juga dapat menyimpan dan mengeluarkan muatan listrik. 

Kapasitor atau juga sering disebut. kondensator adalah komponen listrik yang dibuat 

sedemikian rupa sehingga mampu menyimpan muatan listrik. 

Sekelompok kapasitor elektrolitik terdiri dari kapasitor yang bahan 

dielektriknya adalah lapisan oksida logam. Elektroda kapasitor ini terbuat dari 

aluminium dengan film oksida tipis. Biasanya, kelompok kapasitor ini adalah 

kapasitor terpolarisasi dengan simbol + dan pada casing Kapasitor ini tidak dapat 

digunakan di sirkuit frekuensi tinggi. Umumnya, tegangan operasi kapasitor dihitung 

dengan mengalikan tegangan catu daya dengan 2 Mi. Misalnya, kapasitor ditenagai 

oleh catu daya 5 volt, yang berarti kapasitor yang dipilih harus memiliki tegangan 

operasi minimum 2 x 5 = 10 volt. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.18 Kapasitor 
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2.2.14 RTC DS3231 

Modul RTC DS3231 adalah modul yang berfungsi sebagai RTC (Real Time 

Clock) atau timer digital, dan juga menambahkan fungsi pengukuran suhu yang 

dikemas dalam modul[20]. Modul RTC DS3231 biasanya dilengkapi dengan baterai 

3V CR2032, yang digunakan sebagai RTC cadangan saat catu daya utama mati. 

Dibandingkan dengan RTC DS1302, RTC DS3231 memiliki banyak keunggulan. 

Misalnya, area input VCC dapat memberikan tegangan 2,3 V hingga 5,5 V dan 

ditenagai oleh baterai. Dibandingkan dengan DS1307, DS3231 juga memiliki chip 

on-chip (jadi tidak diperlukan chip eksternal), sensor suhu, 2 sinyal waktu yang dapat 

diprogram, dan pin output 32,768 kHz untuk meningkatkan akurasi. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.19 Module RTC 

Spesifikasi & fitur :  

1. RTC yg Sangat Akurat Mengelola Semua Fungsi Pengatur Waktu  

2. Jam Real Time Menghitung Detik, Menit, Jam, Tanggal Bulan, Bulan, Hari 

pada Seminggu, & tahun, menggunakan Kompensasi Tahun Lawan Berlaku 

Hingga 2100  

3. Akurasi ± 2ppm berdasarkan 0 ° C sampai +40 ° C \ 

4. Akurasi ± 3.5ppm berdasarkan -40 ° C sampai +85 ° C • Digital Temp Sensor 

Output: ± 3 ° C Akurasi  

5. Mendaftar buat Aging Trim • Active-Low RST Output / Pushbutton Reset 

Debounce Input  

6. Two Time-of-Day Alarms  

7. Output Programmable Square-Wave Output  

8. Antarmuka Serial Sederhana Menghubungkan ke Kebanyakan 

Microcontrollers  

9. Kecepatan data transfer I2C Interface (400kHz)  

10. Masukan Cadangan Baterai buat Pencatatan Waktu Terus-meAnerus  

11. Low Power Operation Memperpanjang Waktu Jalankan Baterai-Cadangan  
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12. Rentang Suhu Operasional: Komersial (0° C sampai + 70° C) & Industri (-40° 

C sampai +85° C)  

13. Tegangan operasi: 3,3-5,55 V 

14. Chip jam: chip clock presisi tinggi DS3231  

15. Ketepatan Jam: Kisaran 0-40, akurasi 2ppm, kesalahannya kurang lebih 1 menit 

• Output gelombang persegi yg bisa diprogram  

16. Sensor suhu chip hadir menggunakan akurasi 3  

17. Chip memori: AT24C32 (kapasitas penyimpanan 32K)  

18. Antarmuka bus IIC, kecepatan transmisi aporisma 400KHz (tegangan kerja 5V)  

19. Dapat mengalir menggunakan perangkat IIC lainnya, alamat 24C32 bisa 

disingkat A0 / A1 / A2  

20. Memodifikasi alamat defaultnya merupakan 0x57  

21. Dengan baterai isi ulang CR2032, buat memastikan sistem sehabis power  

22. Ukuran: 38mm (panjang) * 22mm (W) * 14mm (tinggi) Berat: 8g 

 

2.2.15 WIFI 

WIFI merupakan singkatan dari “Wireless Fidelity” yaitu suatu teknologi 

komunikasi nirkabel yg memanfaatkan gelombang radio buat menghubungkan 2 

perangkat atau lebih buat bisa saling bertukar informasi[21] WIFI atau tak jarang 

ditulis dengan “Wi-Fi” ini pertama kali ditemukan sang perusahaan NCR Corporation 

& AT&T dalam tahun 1991 buat sistem kasir. Tetapi Saat ini, teknologi WIFI ini 

sudah poly dipakai dalam perangkat mobile misalnya Smartphone & Laptop sampai 

ke perangkat elektronika lainnya misalnya Televisi, DVD Player, Digital Kamera, 

Printer, Konsol Game & bahkan lebih luas lagi sampai ke perangkat tempat tinggal 

tangga lainnya misalnya Lampu, Kulkas & Pengatur Suhu (AC). 

Teknologi WIFI ini adalah teknologi yg berbasis dalam baku IEEE 802.11. 

Pemegang merek dagang Wi-Fi yaitu Wi-Fi Alliance mendefinisikan Wi-Fi sebagai 

“produk jaringan daerah lokal nirkabel (WLAN) apapun yg berdasarkan dalam baku 

Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11“. Lantaran 

kemampuannya yg memperbolehkan Jaringan Area Lokal (Local Area Network atau 

LAN) buat beroperasi tanpa memerlukan kabel (nirkabel), Teknologi WIFI ini sebagai 

semakin terkenal & sebagai pilihan simpel bagi sebagian akbar jaringan usaha ataupun 

tempat tinggal tangga. 

 

 

 

 

Gambar 2.20 Gambar Logo WiFi 
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2.2.16 Google Firebase 

Firebase adalah suatu layanan dari Google untuk memberikan kemudahan 

bahkan mempermudah para developer aplikasi dalam mengembangkan aplikasinya. 

Firebase alias BaaS (Backend as a Service) merupakan solusi yang ditawarkan oleh 

Google untuk mempercepat pekerjaan developer[22]. Dengan menggunakan 

Firebase, apps developer bisa fokus dalam mengembangkan aplikasi tanpa 

memberikan effort yang besar untuk urusan backend. Singkat cerita tentang sejarah 

berdasarkan Firebase didirikan pertama kali dalam tahun 2011 sang Andrew Lee & 

James Tamplin. Produk Firebase yg pertama kali merupakan Realtime Database. 

Realtime Database dipakai developer buat menyimpan data & synchronize ke poly 

user. Kemudian dia berkembang menjadi layanan pengembang pelaksanaan. Pada 

bulan Oktober 2014, perusahaan tadi diakuisisi sang Google. 

Mengenai segi layanan, dulu Firebase menaruh service trial (percobaan), 

tetapi ketika ini engkau sanggup memanfaatkan & memakai layanan Firebase secara 

free (perdeo). Tentu saja menggunakan adanya batasan-batasan tertentu. Layanan-

layanan yg tersedia berdasarkan Firebase terdapat dua pilihan, pada antaranya: 

SPARK yaitu kita sanggup memakai layanan secara perdeo & BLAZE yaitau kita 

akan dikenakan porto sinkron menggunakan pemakaian layanan. 

 

 

Gambar 2.21 Logo Firebase 

2.2.17 MIT App Inventory 2 

Firebase merupakan suatu layanan berdasarkan Google buat menaruh 

kemudahan bahkan mempermudah para developer pelaksanaan pada membuatkan 

aplikasinya. base of operations alias BaaS (Backend as a Service) adalah solusi yg 

ditawarkan herbaceous plant Google buat meningkatkan kecepatan pekerjaan 

developer[23]. Dengan memakai base of operations, apps developer sanggup 

penekanan pada membuatkan pelaksanaan tanpa menaruh effort yg akbar buat urusan 

backend. Jika mempunyai ide principle bagus dalam membuat aplikasi Android, App 

artificer dapat mewujudkan itu.  

 

 

 

 

Gambar 2.22 Logo MIT App Inventory 2 


