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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Penulisan laporan Tugas Akhir ini menggunakan referensi dari beberapa 

jurnal dan laporan tugas akhir yang memiliki keterkaitan dengan perancangan yang 

penyusun lakukan.  

Dalam jurnal Rekayasa dan Teknologi Elektro dengan judul Rancang Bangun 

Sistem Penyiraman Tanaman Secara Otomatis Menggunakan Sensor Suhu LM35 

Berbasis Mikrokontroler ATMega8535. Jurnal ini berisi penjelasan mengenai 

system penyiraman tanaman secara otomatis menggunakan sensor suhu LM35 

sebagai pendeteksi suhu daerah sekitar tanaman yang akan disiram. Suhu yang 

dapat dideteksi oleh sensor suhu LM35 memiliki rentang antara -55oC sampai 

dengan +150oC. Sensor LM35 dapat langsung dihubungkan pada rangkaian 

pengendali tanpa menggunakan rangkaian pengkondisi sinyal secara terpisah[1] 

 Dalam jurnal Laporan Akhir dengan judul Prototype Alat Pengontrol dan 

Monitoring Suhu Serta Kelembaban Pada Ruang Budidaya Jamur Tiram. Jurnal ini 

berisi penjelasan mengenai alat pengontrol suhu dan kelembaban pada ruang 

budidaya jamur tiram menggunakan sensor suhu dan kelembaban. Alat ini 

berfungsi untuk mengendalikan dan mengawasi suhu serta kelembaban pada 

prototype ruangan budidaya jamur tiram agar dapat membuat ruangan seperti 

habitat aslinya. Cara kerjanya adalah dengan memasukkan jamur tiram pada tempat 

/ prototype. Prototype tersebut telah dilengkapi dengan pompa, pemanas serta 
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sensor suhu dan kelembaban. Pompa dan pemanas akan diaktifkan secara otomatis 

berdasarkan hasil yang dideteksi oleh sensor suhu dan kelembaban. Pompa 

digunakan untuk penyemprotan air sedangkan pemanas digunakan untuk 

menghangatkan jamur tiram agar suhu tetap berada pada rentang 23oC -28oC serta 

kelembaban pada 80% - 85%. Keadaan suhu dan kelembaban pada ruang tersebut 

akan terus diawasi dengan adanya grafik menggunakan visual basic. [2] 

Untuk mendapatkan hasil tanaman jamur yang memuaskan dengan kondisi 

suhu dan kelembapan yang tinggi, maka di perlukan alat yang berfungsi untuk 

mengetahui suhu dan kelembapan dalam ruangan. Dari Permasalahan tersebut, 

maka dirancanglah sebuah sistem yang dapat Memonitoring kondisi suhu dan 

kelembaban rumah jamur tiram sekaligus mengendalikanya dari tempat yang jauh 

dengan memanfaatkan teknologi internet yang banyak digunakan di indonesia.  

Dengan demikian dari beberapa referensi yang dibutuhkan untuk membangun 

sistem monitoring yang telah dijelaskan diatas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan perancangan tentang Aplikasi sistem monitoring dan kontrol suhu serta 

kelembaban pada rumah jamur berbasis Web. 

2.2 Konsep Dasar Monitoring 

2.2.1 Definisi Monitoring 

Condition Monitoring (Pemantauan Kondisi) adalah aktifitas teknik dalam 

pemeliharaan mesin dimana parameter fisik tertentu dari mesin yang berhubungan 

dengan operasi (kerja) mesin tersebut diamati dan di pantau perkembanganya untuk 

menentukan integritas dari mesin tersebut. [2] 
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Monitoring adalah mekanisme yang sudah menyatu untuk memeriksa yang 

sudah bahwa semua berjalan untuk direncanakan dan memberi kesempatan agar 

penyesuaian dapat dilakukan secara metodelogis. [3] 

Monitoring sebagai suatu proses mengukur, mencatat, mengumpulkan, 

memproses dan mengkomunikasikan informasi untuk membantu pengambilan 

keputusan manajamen suatu program atau proyek. [4] 

Dari rangkaian diatas maka dapat disimpulkan bahwa condition monitoring 

adalah penilaian secara terus menerus terhadap fungsi kegiatan-kegiatan program-

program di dalam hal jadwal penggunaan input/masukan data oleh kelompok 

sasaran berkaitan dengan harapan-harapan yang telah direncanakan. 

2.2.2 Kelebihan dan Kekurangan Monitoring 

Adapun beberapa keuntungan dan kekurangan pada monitoring dapat dilihat 

pada tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Kelebihan dan kekurangan Monitoring 

Kelebihan Kekurangan 

1. Memperpanjang selang 

waktu antara interhaul yang 

berarti mengurangi waktu 

proses produksi yang 

terbuang. 

2. Meniadakan kerusakan 

sekunder pada mesin. 

1. Keterbatasan pada Condition 

Monitoring umumnya terjadi bila 

data-data yang diambil dari 

mesin/alat tidak bisa dianalisa dan 

mesin/alat mengalami kerusakan 

tetapi tidak menunjukan gejalanya. 
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3. Meniadakan mesin rusak 

secara mendadak & tiba-tiba. 

4. Melakukan peghematan 

dalam pembelian dan 

penggunaan sparepart. 

5. Meniadakan stok sparepart 

yang berlebihan atau tidak 

diperlukan. 

6. Mengurangi waktu 

maintenance 

 

2.3 Aplikasi Berbasis Web 

Sebuah Aplikasi yang dapat diakses kapan pun dan dari mana pun selama ada 

internet. Dapat diakses hanya dengan menggunakan web browser (umumnya sudah 

tersedia di PC, PDA, dan handphone terbaru), tidak perlu menginstall aplikasi client 

khusus. Alasan menggunakan aplikasi berbasis web karena Macromedia 

Dreamwaver MX memasukkan server side development dan memberikan suatu 

keistimewaan serta kemudahan didalamnya. Ditambah dengan yang lain yaitu 

membangun bantuan terhadap PHP dan bantuan yang baik untuk HTML dan 

CSS.[6] 

2.3.1 Internet  

Internet merupakan jaringan global yang menghubungkan komputer-

komputer diseluruh dunia. Internet memungkinkan komputer-komputer tersebut 

saling bertukar data dari jarak yang sangat jauh. Internet dan jaringan komputer 
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adalah hasil evolusi dari ARPANET, sebuah proyek riset tingkat tinggi yang 

dimiliki oleh Departemen Pertahanan Amerika serikat (DARPA). DARPA 

mensponsori perkembangan jaringan yang menggunakan Internet Protokol (IP). 

Transmission Control Protocol (TCP) dan Uses Datagram Protocou (UDP). [7] 

Saat  pertama kali  istilah  internet  digunakan,  TCP/IP  diadopsi  sebagai  

protocol universal untuk jaringan ini. Kemudian, diperkenalkan sistem nama 

domain yang saat ini dikenal dengan Domain Name System (DNS) untuk 

menyeragamkan sistem pemberian nama alamat pada jaringan komputer. DNS 

merupakan sistem penamaan hirarkis yang nantinya  didistribusikan  untuk  suatu  

komputer,  jasa,  atau  sumber  daya  terhubung  ke internet maupun jaringan pribadi. 

DNS biasanya digunakan sebuah layanan nama Domain untuk tujuan 

menyelesaikan Permintaan untuk nama-nama menjadi alamat IP untuk tujuan 

menemukan layanan komputer serta perangkat di selurh dunia. Domain desewakan 

secara bebas dan memiliki fungsinya masing-masing sesuai dengan keperluanya. [8] 

2.3.2 Website 

Secara Terminologi Website adalah kumpulan dari halaman-halaman situs 

yang biasanya terangkum dalam sebuah domain atau subdomain yang tempatnya 

berada di dalam World Wide Wibe (WWW) di internet. WWW terdiri dari seluruh 

situs Web yang tersedia kepada publik. Halaman- Halaman sebuah situs web (web 

page) diakses dari sebuah URL yang menjadi akar (root), yang disebut homepage 

(berand), Url ini mengatur web page untuk menjadi sebuah hirarki. [9] 

Mekanisme Kerja WWW sebagai berikut, informasi disimpan didalam 

Dokumen yang disebut halaman web. Web sendiri adalah file-file yang disimpan di 
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dalam komputer yang dikenal dengan istilah web server. Komputer yang 

mengakses isi halaman web dikenal dengan istilah web clients, melalui program 

yang dikenal dengan nama web browser. Beberapan unsur lain yang terdapat dalam 

web adalah Web Hosting dan bahasa pemograman. Web Hosting dapat diartikan 

sebagai ruangan yang terdapat dalam hardisk tempat menyimpan berbagai data, 

file-file, gambar dan lain sebagainya yang akan ditampilkan dalam website. 

Besarnya data yang bisa dimasukkan tergantung dari besarnya web hosting yang 

dimiliki. Besarnya Hosting ditentukan ruangan harddisk dengan ukuran Mega Byte 

(MB). [10] 

Bahasa pemrograman adalah bahasa yang digunakan untuk menerjemahkan 

setiap perintah dalam website pada saat diakses. Jenis bahasa program sangat 

menentukan statis, dinamis atau interaktifnya sebuah website. Semakin banyak 

ragam bahasa program yang digunakan  maka  website  akan  terlihat  semakin  

dinamis  dan  interaktif.  Berbagai  jenis bahasa program saat hadir untuk 

mendukung kualitas website. Jenis-jenis bahasa program yang banyak dipakai 

para desainer website antara lain HTML, ASP, PHP, JSP,  Java Scripts, Java 

applets. Bahasa dasar yang dipakai setiap situs adalah HTML sedangkan PHP,  

ASP,  JSP  dan  lainnya  merupakan  bahasa  pendukung  yang  bertindak  sebagai 

pengatur dinamis dan interaktifnya situs. Bahasa pemrograman ASP, PHP, JSP 

bisa dibuat sendiri untuk membangun portal berita, artikel, forum diskusi, buku 

tamu, anggota organisasi, email, mailing list yang memerlukan update setiap saat. 

[11] 
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2.4 XML (Extensible Markup Language) 

XML adalah markup language yang dikembangkan oleh World Wide Web 

Consortium (W3C), dengan tujuan utamanya adalah untuk mengatasi sejumlah 

keterbatasan yang terdapat pada Hyper Text Markup Language (HTML). XML 

dan HTML merupakan subset dari Structured Generalized Markup Language 

(SGML). Secara aktual XML lebih mirip SGML dibandingkan dengan HTML, 

karena HTML hanya digunakan untuk mendiskripsikan web pages. Tetapi XML 

adalah language yang digunakan untuk mendiskripsikan dan memanipulasi 

struktur dokumen, serta menawarkan beberapa mekanisme untuk memanipulasi 

informasi yang bebas platform. Sebagai contoh, XML digunakan oleh StarOffice 

dan AbiWord untuk salah satu format penyimpanan dokumen dan XML 

digunakan untuk menyimpan obyek persisten dalam dokumen perkantoran. XML 

berkonsentrasi pada struktur informasi, tetapi tidak berkonsentrasi untuk 

menampilkan dokumen informasi. [12] 

XML dirancang khusus unntuk penyampaian informasi melalui World 

Wide Web (WWW), sama seperti HTML yang telah menjadi bahasa standar untuk 

membuat halaman web sejak awal kehadiran web. XML adalah salah satu 

format/ekstensi file yang berbasis text, yang memiliki ekstensi berakhiran (.xml). 

Penggunaan XML untuk pemrograman web interaktif sangat cocok sekali, selain 

mudah dimengerti struktur elemennya karena menggunakan tag sesuai keinginan 

kita sendiri, begitu juga dengan Script-nya (menggunakan JavaScript, Jscript 

atau VBScript). [13] 
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2.4.1 Keuntungan XML 

Beberapa keuntungan yang didapat dari file XML, diantaranya: 

a. Ekstensibilitas, dapat ditukar atau digabung dengan dokumen XML lain. 

b. Pemrograman yang lebih baik maka dibuat suatu software pengolah 

XML. 

c. Memisahkan data dan presentasi yang akan direpresentasikan dalam 

XML dan XSLT (Extensible Stylesheet Language Transformation). 

d. Pencarian data yang cepat karena XML merupakan data dalam format 

yang terstruktur. 

e. Plain text dan platform independent. 

f. Untuk pertukaran data. 

Dokumen XML dapat digunakan untuk berbagai macam tujuan, seperti: 

a. Sebagai penyimpan data (database) yang mudah dibaca oleh 

pengguna karena disimpan dengan bentuk text. 

Standar transfer data, dapat digunakan untuk pengiriman data transaksi 

antar perusahaan atau mengirim data dari DBMS (Database Management 

System) yang berbeda (misalnya dari Oracle ke SQL Server). 

2.5  PHP 

PHP (Personal Home Page) pertama kali dibuat oleh Rasmus Lerdorf pada 

tahun 1995. Pada waktu itu PHP masih bernama FormInterpreted (FI), yang 

wujudnya berupa sekumpulan skrip yang digunaakan untuk mengolah data 

formulir dari web. [14]  
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PHP dapat digunakan secara gratis dan bersifat open source. PHP dirilis 

dalam lisensi PHP License, sedikit berbeda dengan lisensi GNU General Public 

License (GPL) yang biasa digunakan ole proyek open source. 

 

Hingga saat ini, PHP digunakan pada banyak aplikasi berbasis web. 

Beberapa aplikasi berbasis web menggunakan PHP yang cukup familiar yaitu 

Facebook, Twitter, Blogspot, Ebay, Wikipedia, Google, Google Map, YouTube, 

Instagram dan lain-lain. 

PHP disebut bahasa pemrograman server-side, karena PHP di proses pada 

computer server. Hal ini berbeda dibandingkan dengan bahasa pemrograman 

client-side seperti JavaScrip yang diproses pada web browser (client). 

Intinya, PHP adalah sebuah bahasa pemrograman yang bisa membantu 

dalam membuat aplikasi apa saja dan bisa diakses oleh siapa saja dengan 

menggunakan teknologi server-side. PHP hanya akan berjalan pada aplikasi 

berbasis server, baik server yang berjalan di komputer lokal (Localhost) maupun 

server yang berjalan secara online. Oleh karena PHP berjalan pada server, maka 

PHP tidak bisa berjalanketika diakses secara langsung. 

2.6 Web Server dan Database MySQL 

Fungsi Web Server adalah untuk menempatkan dimana script yang kita 

buat itu berada. Kita bisa menyewa penyedia jasa Online Server (Hosting) atau 

kiat bisa install software-nya di komputer kita sebelum di online-kan agar bisa 

diakses oleh pengunjung. [15] 
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Jika sudah punya server-nya, tool berikutnya yang harus terinstall adalah 

Database MySQL. Database MySQL ini berfungsi untuk menyimpan data-data 

hasil pengolahan script. Sebenarnya tanpa database pun PHP bisa berjalan, tetapi 

hasilnya akan sama seperti kita menuliskan kode HTML. adanya Database 

berarti pengolahan data yang dihasilkan menjadi statis dan dinamis. 

 

Database adalah suatu aplikasi yang menyimpan sekumpulan data. Setiap 

database mempunyai API tertentu untuk membuat, mengakses, mengatur, 

mencari, dan menyalin data yang ada di dalamnya. Untuk menampung dan 

mengatur data yang begitu banyak, dapat mengunakan Relational Database 

Management Systems (RDBMS). Hal ini disebut relational database karena 

semua data disimpan dalam tabel-tabel yang berbeda dan dihubingkan 

berdasarkan relasinya dengan menggunakan primary key dan foreign key. [16] 

Relational Database Management System (RDBMS) adalah software yang: 

a. Memungkinkan pengguna untuk mengimplementasikan sebuah database 

dengan tabel-tabel, kolom-kolom, dan indeks-indeks. 

 

b. Menjamin integritas referensi diantara baris-baris pada berbagai tabel. 

 

c. Mengupdate indeks-indeks secara otomatis. 

 

d. Menginterpretasikan query SQL dan menggabungkan informasi dari 

berbagai tabel. 

 

MYSQL merupakan database server open source yang cukup popular 

keberadaannya. Dengan berbagai keunggulan yang dimiliki, membuat software 
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database ini banyak digunakan oleh para praktisi untuk membangun suatu 

project. 

Adanya fasilitas API (Aplication Programming Interface) yang dimiliki 

oleh MySQL, memungkinkan bermacam-macam aplikasi komputer yang ditulis 

dengan berbagai bahasa pemrograman dapat mengakses basis data MySQL. 

[17] 
 MySQL menggunakan logo standar berbentuk ikan lumba-lumba, seperti 

pada gambar 2.1. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Logo MySQL 

Pada gambar 2.1 dapat dilihat Logo lumba-lumba dalam lambang MySQL 

yang di namai Sakila, Nama tersebut berasal dari sebuah kontest “Name the 

Doplhin” yang diadakan MySQL AB.  

MySQL database server adalah RDBMS (Relasional Database 

Management System) yang dapat menangani data yang bervolume besar. 

Meskipun begitu, tidak menuntut resource yang besar. MySQL adalah program 

database yang mampu mengirim dan menerima data dengan sangat cepat dan 

multi user. MySQL memiliki 2 bentuk lisensi, yaitu free software dan shareware. 

MySQL free software sering digunakan karena bebas menggunakan database ini 

untuk keperluan pribadi atau usaha tanpa arus membeli atau membayar lisensi, 

yang dapat di download pada alamat resminya http://www.mysql.com. [18] 

http://www.mysql.com/
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2.6.1 Kelebihan dan Kuntungan memakai MySQL: 

MySQL memiliki beberapa kelebihan dan keuntungan dibanding database 

lain seperti Oracle, PostgreSQL, mSQL, dan Microsoft SQL Server. Keuntungan 

dan kelebihan tersebut antara lain: [19] 

a. Banyak ahli berpendapat MySQL merupakan server tercepat 

 

b. MySQL merupakan system management database yang open source 

(kode sumbernya terbuka), yaitu software ini bersifat bebas digunakan 

oleh perseorangan atau instansi tanpa harus membeli atau membayar 

kepada pembuatnya. 

 

c. MySQL memiliki performa yang tinggi tapi simple. 

 

d. Database MySQL mengerti bahasa SQL (Structure Query Language). 

 

e. MySQL dapat di akses melalui protocol ODBC (Open Database 

Connectivity) buatan Microsoft. Hal ini yang menyebabkan MySQL 

dapat diakses oleh banyak software. 

 

f. Semua klien dapat mengakses server dalam satu waktu, tanpa harus 

menunggu yang lain untuk mengakses database. 

 

g. Database MySQL dapat diakses dari semua tempat di internet dengan 

hak akses tertentu. 

 

h. MySQL merupakan database yang mampu menyimpan data 

berkapasitas besar, sampat berukuran Gigabyte. 
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2.7 Wireless Fidelity (Wi-Fi) 

Wi-Fi atau Wireless Fidelity adalah sebuah teknologi yang digunakan pada 

peralatan elektronik untuk bertukar data secara nirkabel (menggunakan 

gelombang radio) melalui sebuah jaringan komputer. Peralatan dapat terhubung 

ke jaringan komputer melalui sebuah access point. Sebuah access point memiliki 

jangkauan kurang lebih 20 meter di dalam ruangan, dan lebih luas jika di luar 

ruangan. [20] 

2.7.1  Wi-Fi Tethering Hotspot 

Secara kata, tethering memiliki arti untuk membagi atau sharing koneksi 

internet dari sebuah perangkat mobile dengan perangkat lain. Sharing koneksi 

internet tersebut bisa dilakukan melaui Wifi atau wireless LAN, Bluetooth atau 

menggunakan koneksi fisik dengan menggunakan kabel. [21]  

Langkah-Langkah untuk mengaktifkan fitur Wifi Tethering pada Smartphone 

Android adalah sebagai berikut : 

1. Buka smartphone Android, kemudian masuk ke menu “setelan”. Dapat 

dilihat pada gambar 2.2 adalah tampilan icon setelan pada smartphone 

android 

 

Gambar 2.2 Tampilan awal Smartphone Android 
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2. Setelah masuk ke menu “setelan”, pilih opsi “Hotspot portabel” dapat 

dilihat seperti pada gambar 2.3: 

 

Gambar 2.3 Tampilan Menu Setelan Pada Smartphone Android  

3. Setelah masuk ke menu “Hotspot portabel” lalu langkah berikutnya 

adalah aktifkan “Hotspot portabel” dengan cara geser tombol yang berada 

dalam kotak merah seperti pada gambar 2.4: 

 

Gambar 2.4 Tampilan Menu Hotspot Portabel 

2.8 Modul Wi-Fi ESP 8266 

Modul ESP8266 merupakan SoC (System on Chip) dengan stack protocol 

TCP/IP yang telah terintegrasi, sehingga mudah di akses menggunakan 

mikrokontroler melalui komunikasi serial 802.11 b/g/n Wi-Fi Direct (P2P). 

Modul Wi-Fi ESP8266 dapat berfungsi sebagai host maupun sebagai modul 
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transfer data dalam jaringan Wi-Fi. Modul ini memiliki kemampuan pengolahan 

dan penyimpanan data yang baik sehingga memungkinkan untuk diintegrasikan 

dengan sensor dan perangkat khusus lainnya melalui GPIO. [22] Hingga saat ini 

ESP8266 memiliki banyak varian yang telah beredar juga banyak pabrikan yang 

telah membuat modul – modul berbasis ESP8266 hingga yang terbaru adalah jenis 

NodeMcu. Dari sekian banyak varian ESP8266, dalam penelitian ini akan dibahas 

mengenai ESP-01, ESP-01 hanya memiliki 8 pin kaki yang diilustrasikan 

sebagaimana pada gambar 2.5. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Modul ESP8266  

Pada gambar 2.5 diatas adalah 8 kaki pin ESP 8266 tipe ESP 01 yang 

berfungsi untuk membangun komunikasi dengan mikrokontroler arduino. 

Berikut ini spesifikasi dari modul ESP 8266 : 

a. Mendukung protocol 802.11 b/ g/ n. 

b. Wi-Fi Direct (P2P/ Point to Point), Soft AP (Access Point). 

c. Protokol TCP/ IP. 

d. Mendukung WEP, TKIP, AES dan WAPI. 

e. Power Amplifier 24 dBm. 

f. Rangkaian PLL, pengatur tegangan dan pengelola daya terpadu. 
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g. Daya keluaran mencapai +19,5 dBm pada mode 802.11b. 

h. Sensor suhu internal terpadu.Mendukung berbagai macam 

antenna. CPU mikro 32 bit terpadu yang dapat digunakan sebagai 

pemroses aplikasi melalui antarmuka iBus, dBus, AHB (untuk 

akses register) dan JTAG (untuk debugging). 

i. Antarmuka SDIO 2.0, SPI, UART. 

 

Modul ESP 8266 membutuhkan input tegangan dengan range 3.3 volt, 

namun konsumsi dayanya tinggi. Jika tegangan yang masuk kurang atau lebih 

dari range yang ditentukan maka modul tidak akan aktif atau kondisi yang lebih 

buruk lagi yaitu menjadi rusak. Arus listrik yang dibutuhkan cukup tinggi, 

sehingga kita perlu menggunakan arus 1 A. 

Pengaturan awal modul ESP8266 dapat menggunakan AT Command yang 

dikirim dari Arduino menggunakan komunikasi serial. Penggunaan AT 

Command dapat memberikan kemudahan untuk mengetahui kekuatan sinyal dari 

terminal, mengirim pesan, menambahkan item, mematikan terminal, 

mendapatkan IP address dan lain-lain. AT Command dalam ESP 8266 dapat 

dilihat pada tabel 2.2. 

Tabel 2.2 AT Command pada ESP8266 

  

Function 

  

AT Command 

  

Response 

  

     
 
 

 Working   AT   OK 
 
 

 

Restart 

  

AT+RST 

  
OK [System Ready, 
Vendor:www.ai-   

     

thinker.com] 

  

         

 FFirmware version   AT+GMR   AT+GMR 0018000902 OK 
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       AT+CWLAP   

       

+CWLAP:(4,"RochefortSurLac"

,- 
 
 

 List Access Points   AT+CWLAP   38,"70:62:b8:6f:6d:58",1)   

       +CWLAP:(4,"LiliPad2.4",-   

       83,"f8:7b:8c:1e:7c:6d",1) OK   

 

Join Access Point 

  AT+CWJAP?   Query AT+CWJAP?   

   

AT+CWJAP="SSID","Password" 

  
+CWJAP:"RochefortSurLac" 
OK 

  

        

 Quit Access Point   AT+CWQAP=? AT+CWQAP   Query OK   

 Get IP Address   AT+CIFSR   AT+CIFSR 192.168.0.105 OK   

 

Set Parameters of 

  

AT+ CWSAP? AT+ 

  Query   

     

ssid, pwd 

  

 

Access Point 

  CWSAP=<ssid>,<pwd>,<chl>,<e

cn> 

    

     

chl = channel, ecn = encryption 

  

         

    AT+CWMODE?   Query   

 

WiFi Mode 

  AT+CWMODE=1   STA   

   

AT+CWMODE=2 

  

AP 

  

        

    AT+CWMODE=3   BOTH   

    AT+CIPSTART=?      

 

Set up TCP or UDP 

  (CIPMUX=0) AT+CIPSTART =   Query id = 0-4, type = 

TCP/UDP, addr = IP 

  

   

<type>,<addr>,<port> 

    

 

connection 

    

address, port= port 

  

   

(CIPMUX=1) AT+CIPSTART= 

    

         

    <id><type>,<addr>,<port>      

    AT+ CIPMUX?   Query   

 
TCP/UDP 

Connections   AT+ CIPMUX=0   Single 
 
 

    AT+ CIPMUX=1   Multiple   

 TCP/IP Connection   

AT+CIPSTATUS 

  

AT+CIPSTATUS? no this fun 

  

 

Status 

      

         

 

Send TCP/IP data 

  
(CIPMUX=0) 
AT+CIPSEND=<length>;      

   (CIPMUX=1) AT+CIPSEND= 

<id>,<length> 

     

         

 Close TCP / UDP   AT+CIPCLOSE=<id> or 

AT+CIPCLOSE 

     

 

connection 

       

         

 

Set as server 

  AT+ CIPSERVER= 

<mode>[,<port>] 

  
mode 0 to close server mode; 
mode 1 to   

     

open; port = port 

  

         

 

Check IP address 

  

AT+CIFSR 

  AT+CIFSR 192.168.0.106   

     

OK 
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2.9 Arduino 

2.9.1  Sejarah Arduino 

Arduino dikembangkan dari thesis Hernando Barragan pada tahun 2004, 

seorang mahasiswa asal kolombia. Judul thesisnya yaitu "Arduino- Revolusi Open 

Hardware". Arduino diawali di ruang kelas interactive Design Institute di 

Ivrea (IDII), pada tahun 2005 di Ivera, Italia. Arduino ditemukan oleh Massimo 

Banzi dan David Cuartielles dengan tujuan awal yaoti untuk membantu para siswa 

membuat perangkat desain dan interaksi dengan harga yang murah dibandingkan 

dengan perangkat lain yang tersedia pada saat itu, seperti BASIC Stamp yang 

harganya cukup mahal bagi pelajar pada saat itu.[23] 

Arduino berasal dari bahasa Italia yang berarti teman yang berani pada bulan 

mei 2011 Arduino sudah terjual lebih dari 300000 unit Arduino saat ini sudah 

menjadi salah satu platform OSHW Open sourceHardware, Arduino adalah sebuah 

board mikrokontroler yang bersifat open source dimana desain skematik dan PCB 

bersifat open source sehingga kita dapat menggunakan Chip/IC mikrokontroler 

Atmel AVR, misalnya: Arduino NG or older W/ATmega8 [Severino], Arduino 

Uno, Arduino Mega2560,dll. [24] 

Software untuk membuat mengkompilasi dan mengupload program yaitu 

Arduino ide atau disebut juga Arduino software yang juga bersifat open source ini 

dapat diunduh pada situs http://www.Arduino.cc Arduino ide ( Arduino software ) 

menghasilkan file hex dari baris kode instruksi program yang menggunakan bahasa 

C yang dinamakan sketch setelah dilakukan compile dengan 

perintah verify/Compile bootloader chip/IC pada Arduino board telah diisi oleh 

program yang dinamakan Arduino bootloader yang memungkinkan kita meng-

http://www.arduino.cc/
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upload kode program tanpa menggunakan Hardware tambahan ( tanpa 

menggunakan programmer dari luar, seperti : AVR-ISP, STK500, parallel 

programmer, USB programmer ). Bootloader akan aktif selama beberapa detik 

ketika buat mengalami rest. 

2.9.2 Konsep Dasar IDE Arduino  

“Integrated Development Environment (IDE) yaitu berupa software 

processing yang digunakan untuk menulis program kedalam Arduino Uno, 

merupakan penggabungan antara bahasa C++ dan Java”. SoftwareArduino dapat 

di-install di berbagai sistem operasi seperti Linux, Mac OS, Windows.[25] 

 “Integrated Development Environment (IDE) adalah sebuah software yang 

sangat berperan untuk menulis program, meng-compile menjadi kode biner dan 

meng-upload ke dalam mikrokontroller".[26] 

Berdasarkan kedua definisi di atas, maka dapat disimpulkan Integrated 

Development Environment (IDE) adalah software atau program komputer yang 

memiliki beberapa fasilitas yang diperlukan dalam pembangunan sebuah perangkat 

lunak. 

2.9.3 Bagian-Bagian IDE Arduino 

Software IDE (Integrated Development Environment) Arduino Uno terdiri 

dari tiga bagian yaitu: 

1. Editor Program 

Untuk menulis dan mengedit program dalam bahasa processing. 

Listing program pada Arduino disebut Sketch. 



24 
 

2. Compiler  

Modul yang berfungsi mengubah bahasa processing (kode program) 

ke dalam kode biner, karena kode biner adalah bahasa satu-satunya 

bahasa program yang dipahami oleh Mikrokontroler. 

3. Uploader 

 Modul yang berfungsi memasukan kode biner kedalam memori 

Mikrokontroller. 

Pada Software Arduino IDE, terdapat semacam message box berwarna hitam 

yang berfungsi menampilkan status, seperti pesan error, compile, 

dan upload program. Gambar Tampilan Software IDE Arduino Dapat dilihat pada 

gambar 2.6 berikut : 

 

Gambar 2.6 Tampilan Software IDE Arduino 

Pada gambar 2.6 Di bagian bawah paling kanan Sotware Arduino IDE, 

menunjukan board yang terkonfigurasi beserta COM Ports yang digunakan. 
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Struktur perintah pada Arduino secara garis besar terdiri dari dua bagian yaitu 

void setup dan void loop. Void setup berisi perintah yang akan dieksekusi hanya 

satu kali sejak Arduino dihidupkan sedangkan void loop berisi perintah yang akan 

di eksekusi berulang-ulang selama Arduino dinyalakan. 

2.10  Arduino Uno 

2.10.1 Definisi Arduino Uno 

Arduino adalah perangkat canggih yang sederhana perangkat ini dianggap 

sebagai sebuah platform elektronik open source platform berbasis pada Hardware 

yang fleksibel dan perangkat lunak yang Berdasarkan Atmel's ATmega 

mikrokontroler. Windows,Macintosh dan sistem operasi Linux mendukung 

Arduino perangkat lunak yang didasarkan pada bahasa pemrograman C dandapat 

diperluas melalui libraries dari C++.[27] 

Arduino Uno adalah sebuah modul yang memiliki komponen komplit 

berbasis papan mikrokontroler pada ATmega328.[28] 

Berdasarkan kedua definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa Arduino 

Uno adalah sebuah modul atau papan mikrokontroler komplit berbasis 

ATmega328. Gambar Arduino uno dapat dilihat pada gambar 2.7. 

 

Gambar 2.7 Mikrokontroler Arduino Uno 
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2.10.2 Spesifikasi Arduino Uno 

1. Mikrokontroler ATmega328. 

2. Catu Daya 5V. 

3. Tegangan Input rekomendasi 7-12 V. 

4. Tegangan Input batasan 6-20 V. 

5. Pin I/O Digital 14. 

6. Pin input analog 6. 

7. Arus DC per Pin I/O 40 mA. 

8. Arus DC per Pin I/O untuk pin 3.3 V 50 mA. 

9. Mikrokontroler ATmega328. 

10. Flas memori 32 KB ( Atmega 328 ), dimana 0.5 digunakan oleh 

bootloader. 

11. EEPROM 1 KB. 

12. SRAM 2 KB. 

13. Clock Speed 16 MHz. 


