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BAB II 

DASAR TEORI 

 

 

2.1. Protokol Hypertext Transfer Protocol (HTTP)  

Hypertext Transfer Protocol (HTTP) adalah sebuah protokol 

jaringan lapisan aplikasi yang digunakan untuk sistem informasi 

terdistribusi, kolaboratif, dan menggunakan hipermedia. 

Protokol HTTP didefinisikan oleh Tim Berners-Lee dalam RFC 

1945 versi 1.0 dan digunakan sejak tahun 1990. Penyempurnaan protokol 

HTTP menjadi versi 1.1 yang dispesifikasikan oleh IETF dengan RFC 

2616. HTTP bersifat request – response, yaitu HTTP client (user agen 

misalnya) mengirimkan permintaan (request) ke HTTP server, dan server 

merespon sesuai request tersebut. User agen sebagai contoh adalah 

Mozilla, Netscape, Google Chrome, atau browser berbasis teks contohnya 

Lynx atau links dan sebagainya. 

Pada protokol HTTP terdapat 3 jenis hubungan dengan perantara 

proxy, gateway, dan tunnel. Proxy bertindak sebagai agen penerus, 

menerima request dalam bentuk Uniform Resource Identifier (URI) 

absolut, mengubah format request dan mengirimkan request ke server 

yang ditunjukkan oleh URI. 

Gateway bertindak sebagai agen penerima dan menerjemahkan 

request ke protokol server yang dilayaninya. Tunnel bertindak sebagai titik 

Relay antara dua hubungan HTTP tanpa mengubah request dan response 

HTTP. Tunnel digunakan jika komunikasi perlu melalui sebuah perantara, 

dan perantara tersebut tidak mengetahui isi pesan dalam hubungan 

tersebut. 
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Perbedaan mendasar antara HTTP/1.1 dengan HTTP/1.0 adalah 

penggunaan hubungan persistent. HTTP/1.0 membuka satu koneksi untuk 

tiap permintaan satu UTI, sedangkan HTTP/1.1 dapat menggunakan 

sebuah koneksi TCP untuk beberapa permintaan URI (persistent) (header 

Connection : keep-Alive), kecuali jika client menyatakan tidak hendak 

menggunakan hubungan persistent (header Connection : close). HTTP port 

TCP default adalah 80, namun itu bisa diganti dengan nomor TCP lain 

diantara 1023 – 6535. 

Jacobs, Ian (2004). 

2.2. Perangkat Lunak Arduino IDE 

IDE merupakan kependekan dari Integrated Developement 

Enviroenment. IDE merupakan program yang digunakan untuk membuat 

program pada Arduino. 

Program yang ditulis dengan menggunakan Software Arduino 

(IDE) disebut  sebagai sketch. Sketch sendiri ditulis dalam suatu editor 

teks dan disimpan dalam file dengan ekstensi .ino. 

Pada Software Arduino IDE, terdapat semacam message box 

berwarna hitam yang berfungsi menampilkan status, seperti pesan error, 

compile, dan upload program. Di baguian paling kanan Software Arduino 

IDE, menunjukkan board yang terkonfigurasi beserta COM Ports yang 

digunakan. 

 Verify/Compile, berfungsi untuk mengecek apakah sketch yang dibuat 

ada kekeliruan dari segi sintaks atau tidak. Jika tidak ada kesalahan, 

maka sintaks yang dibuat akan di compile ke dalam bahasa mesin. 

 Upload, berfungsi mengirimkan program yang sudah dikompilasi ke 

Arduino Board 
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https://www.arduino.cc/en/Guide/Environment 

 

Gambar 2.1. Arduino IDE 

 

2.3. Arduino Uno R3 

Arduino adalah nama keluarga papan microcontroller yang 

awalnya dibuat oleh perusahaan Smart Project. Papan ini merupakan 

perangkat keras yang bersifat open source. 

Arduino UNO mempunyai 14 pin digital input/output (6 di 

antaranya dapat digunakan sebagai output PWM), 6 input analog, sebuah 

osilator Kristal 16 MHz, sebuah koneksi USB, sebuah power jack, sebuah 

ICSP header, dan sebuah tombol reset. Arduino UNO memuat semua yang 



6 
 

dibutuhkan untuk menunjang mikrokontroler, mudah menghubungkan-nya 

ke sebuah computer dengan sebuah kabel USB atau mensuplainya dengan 

sebuah adaptor AC ke DC atau menggunakan baterai untuk memulainya. 

 

 

Gambar 2.2. Arduino UNO R3 

Arduino UNO dilengkapi dengan Static Random-Access Memory 

(SRAM) berukuran 2KB untuk memegang data, Flash Memory berukuran 

32KB, dan erasable programmable read only (EEPROM). SRAM 

digunakan untuk menampung data atau hasil pemrosesan data selama 

Arduino menerima pasokan catu daya. Flash memory untuk menaruh 

program yang telah dibuat. EEPROM digunakan untuk menaruh program 

bawaan dari Arduino UNO dan sebagian lain dapat dimanfaatkan untuk 

menaruh data secara permanen. 

http://www.arduino.org/products/boards/arduino-uno 

 

 

http://www.arduino.org/products/boards/arduino-uno
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2.4.  Ethernet Shield 

Ethernet Shield menambah kemampuan arduino board agar terhubung 

ke jarungan komputer. Ethernet shield berbasiskan chip Ethernet Wiznet 

W5100. Ethernet library digunakan dalam menulis program agar arduino 

board dapat terhubung ke jaringan dengan menggunakan arduino ethernet 

shield. 

Pada ethernet shield terdapat sebuah slot micro_SD (Secure Digital), 

yang dapat digunakan untuk menyimpan file yang dapat diakses melalui 

jaringan. Onboard micro-SD (Secure Digital) card reader diakses 

menggunakan SD library. 

Arduino board berkomunikasi dengan W5100 dan SD Card 

menggunakan bus SPI (Serial Peripheral Interface). Komunikasi ini diatur 

oleh library SPI.h dan Ethernet.h. Bus SPI menggunakan pin digital 11, 

12, dan 13 pada Arduino UNO. Pin digital 10 digunakan untuk memilih 

W5100 dan pin digital 4 digunakan untuk memilih SD card. Pin – pin yang 

sudah disebutkan sebelumnya tidak dapat digunakan untuk input/output 

umum ketika kita menggunakan Ethernet Shield. 

 

Gambar 2.3. Ethernet Shield 
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2.4.1. Protokol SPI 

Serial Peripheral Interface (SPI) merupakan salah satu mode 

komunikasi serial synchrounous kecepatan tinggi yang dimiliki oleh 

Atmega 328. Komunikasi SPI membutuhkan 3 jalur yaitu MOSI, MISO, 

dan SCK. Melalui komunikasi ini data dapat saling dikirimkan baik 

antara mikrokontroller maupun antara mikrokontroller dengan peripheral 

lain di luar mikrokontrolller. 

 

Gambar 2.4. Blok diagram SPI 

 MOSI : Master Output Slave Input artinya jika dikonfigurasi 

sebagai master maka pin MOSI sebagai output tetapi jika 

dikonfigurasi sebagai slave maka pin MOSI sebagai input. 

 MISO : Master Input Slave Output artinya jika dikonfigurasi 

sebagai master maka pin MISO sebagai input, tetapi jika 

dikonfigurasi sebagai slave maka pin MISO sebagai output. 

 CLK : Clock jika dikonfigurasikan sebagai master maka pin 

CLK berlaku sebagai output tetapi jika dikonfigurasikan 

sebagai slave maka pin CLK berlaku sebagai input. 

Dalam  proyek ini SPI digunakan untuk persambungan antara 

Arduino Uno dengan Ethernet Shield agar dapat saling berkomunikasi 

satu sama lain. 
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2.5. Sensor DHT11 

DHT11 adalah salah satu sensor yang dapat mengukur dua parameter 

lingkungan sekaligus, yakni suhu dan kelembaban udara (humidity). 

Dalam sensor ini terdapat sebuah thermistor tipe NTC (Negative 

Temperature Coefficient) untuk mengukur suhu, sebuah sensor 

kelembaban tipe resisitif dan sebuah mikrokontroler 8-bit yang mengolah 

kedua sensor tersebut dan mengirim hasilnya ke pin output dengan format 

single-wire bi-directional (kabel tunggal dua arah).  

Di pasaran terdapat dua macam tipe DHT11 yang umumnya sudah 

berupa modul, yakni DHT11 dengan 3 pin dan 4 pin. Berikut ini adalah 

fungsi/konfigurasi dari pin – pin tersebut : 

 

Gambar 2.5. Sensor DHT11 
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 Tabel 2.1. Spesifikasi DHT11 

Model DHT11 

Power Supply 3-5.5VDC 

Output Signal Digital signal via single-bus 

Sensing Element Polymer Resistor 

Measuring Range Humidity 20-90%RH; 

temperature 0-50 Celsius 

Accuracy humidity +-4%RH(Max +-5%RH);  

temperature +-2.0Celsius 

Resolution or Sensivity Humidity +-1%RH;  temp 0.1 Celcius 

Repeatability Humidity+_1%RH;   temp +-1Celcius 

Humidity hysteresis +-1&RH 

Long-term Stability +_0.5%RH/year 

Sensing Period Average : 2s 

Interchangability Fully intercangeable 

Dimension Size 12*15.5*5.5mm 
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Berikut ini adalah persambungan antara sensor DHT dengan 

mikrokontroler unit (MCU) : 

  

Gambar 2.6. Persambungan Sensor DHT dan MCU 

 

Pada gambar 2.6 dapat dilihat bahwa pin1 pada sensor DHT mengarah 

langsung ke tegangan arus, sementara pin 2 atau pin DATA dari sensor 

DHT akan disambungkan ke pin mikrokontroler (biasanya pin analog), pin 

inilah yang nantinya akan mengirimkan data ke mikrokontroler, dan pin4 

disambungkan ke ground (GND), sedangkan untuk pin 3 pada sensor DHT 

tidak digunakan. 

 Adjie, Sapta. (2016) 

2.6. Sensor MQ-135 

Sensor MQ-135 ini sangat sensitif terhadap gas-gas polutan dan gas 

buang kendaraan bermotor. Material gas yang dideteksi oleh sensor gas 

MQ-135 adalah gas seperti SnO2, Amonia, Uap Bensin, Sulfide, dan gas-

gas berbahaya lainnya. 
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Sensitivitas tinggi dengan area deteksi luas Sensor gas MQ-135 ini 

digunakan untuk mengukur kualitas udara atau polusi udara menggunakan 

rangkaian mikrokontroler seperti Arduino. 

http://playground.arduino.cc/Main/MQGasSensors  

 Tabel 2.2 Spesifikasi Sensor MQ-135 

Detection gas :  Amonia, Benze Steam, Sulfide 

Concentration :  10 - 10000 ppm  

Loop Voltage (Vc)  :<24V 

Heater Voltage (Vh) :  5V 

Load Resistence (RL):  Adjustable 

Heater resistance (Rh) :  31 ohm 

Heater Consumption :  <900mW 

Sensing resistance : 2K ohm - 20K ohm (pada 100ppm 

NH3) 

Standard operating voltage  5V 

Preheat time  >48 jam 

Slope   >=5 

 

Gambar 2.7. Sensor MQ-135 

http://playground.arduino.cc/Main/MQGasSensors
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2.7. MySQL 

MySQL (My Structure Query Language) adalah sebuah program 

pembuat dan pengakses database yang bersifat jaringan sehingga dapat 

digunakan untuk aplikasi multi user (banyak pengguna). 

SQL (Structure Query Language) adalah suatu bahasa komputer 

yang mengikuti standar American National Standard Institute (ANSI), 

yaitu sebuah bahasa standar yang digunakan untuk mengakses dan 

melakukan manipulasi sistem database. 

 Bunafit Nugroho (2004). 

 

Penulis menggunakan aplikasi XAMPP yang di dalamnya sudah 

terinstall MySQL Server. Untuk menjalankan MySQL Server maka 

langkah yang harus dilakukan adalah membuka XAMPP Control Panel 

kemudian klik tombol Start pada MySql seperti terlihat pada Gambar 

2.8. 

 

Gambar 2.8. XAMPP Control Panel 
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Untuk menguji apakah aplikasi PHP dapat mengakses database 

MySQL, kita bisa menggunakan aplikasi Phpmyadmin bawaan 

XAMPP. Caranya adalah dengan memasukkan alamat 

localhost/phpmyadmin ke web browser. Apabila tampilan halaman 

sesuai dengan Gambar 2.9 maka MySql Server sudah terhubung dengan 

PHP. 

 

Gambar 2.9. Tampilan Halaman phpMyadmin 

 

 


