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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Tempe 

Tempe merupakan hasil fermentasi biji – bijian dengan menggunakan jamur 

Rhizopus oligosporus. Di Indonesia tempe yang sangat digemari masyarakat 

berasal dari kedelai, selain kedelai tempe dapat dibuat dari gandum, beras dan biji 

- bijian lain, meskipun kualitasnya tidak sebaik yang dibuat dari kedelai. (Hesseltine 

et al., 1967)  

Tempe kedelai mempunyai flavour yang lebih baik daripada kedelai 

mentah, kandungan bahan padatan terlarutnya lebih tinggi oleh karena selama 

penempean terjadi perubahan senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana yang 

sifatnya lebih mudah larut, sehingga tempe lebih mudah dicerna. Tempe juga 

banyak mengandung vitamin B12, mineral seperti Ca dan Fe, tidak mengandung 

kolesterol dan relative bebas dari racun kimia (Yanwar dan Saparsih, 1978).  

Tempe terbuat dari kedelai dengan bantuan jamur Rhizopus sp. Jamur ini 

akan mengubah protein kompleks kacang kedelai yang sukar dicerna menjadi 

protein sederhana yang mudah dicerna karena adanya perubahan-perubahankimia 

pada protein, lemak, dan karbohidrat. Selama proses fermentasi kedelai menjadi 

tempe, akan dihasilkan antibiotika yang akan mencegah penyakit perut seperti 

diare. Produksi tempe agar tahan lama Untuk tahan lama, tempe yang misalnya 

akan menjadi produk ekspor dapat di bekukan dan dikirim ke luar negeri di dalam 

peti kemas pendingin. Proses membekukan tempu untuk ekspor sbb : mula-mula 

tempe di iris-iris setebal 2 – 3 cm dan di blanching direndam dalam air mendidih 

selama lima menit untuk mengaktifkan kapang dan enzim. Kemudian tempe di 

bungkus dengan plastik selofan dan di bekukan pada suhu 40 derajat Celcius sekitar 

6 jam. Setelah beku disimpan pada suhu beku sekitar 20 derajat celcius selama 100 

hari tanpa mengalami perubahan sifat penampak warna, bau dan rasa. 

Faktor yang perlu diperhatikan dalam pembuatan tempe diantaranya , 

oksigen, uap air, suhu, keaktifan starter, dan derajat keasaman (pH). Akan tetapi, 
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kelebihan dari faktor diatas dapat menyebabkan kerusakan pada tempe. Uap air 

yang berlebihan dapat menyebabkan penghambatan pertumbuhan kapang. Oksigen 

yang berlebihan dapat menimbulkan panas pada tempe. Sebelum membuat tempe, 

kita harus mengetahui karakteristik dari kapang yang digunakan. Masing- masing 

kapang memiliki tingkat suhu, kelembaban, dan pH yang berbeda beda (Suprapti 

2003)  

Tempe mempunyai ciri-ciri berwarna putih, tekstur kompak dan flavour 

spesifik. Warna putih disebabkan adanya miselia jamur yang tumbuh pada 

permukaan biji kedelai. Tekstur yang kompak juga disebabkan oleh miselia-miselia 

jamur yang menghubungkan antara bijibiji kedelai. Sedangkan flavor yang spesifik 

disebabkan oleh terjadinya degradasi komponen-komponen dalam kedelai selama 

fermentasi (Kasmidjo, 1990 dalam Supriyadi 1998). 

Proses pengolahan tempe pada umumnya meliputi tahap pencucian, 

perendaman bahan mentah, perebusan, pengulitan, pengukusan, penirisan dan 

pendinginan, inokulasi, pengemasan, kemudian fermentasi selama 2-3 hari. 

Perendaman mengakibatkan ukuran biji menjadi lebih besar dan struktur kulit 

mengalami perubahan sehingga lebih mudah dikupas. Perebusan dan pengukusan 

selain melunakkan biji dimaksudkan untuk membunuh bakteri kontaminan dan 

mengurangi zat anti gizi. Penirisan dan pendinginan bertujuan mengurangi kadar 

air dalam biji dan menurunkan suhu biji sampai sesuai dengan kondisi pertumbuhan 

jamur (Purwadaksi, 2007). 

Pada tahap fermentasi hal yang perlu diperhatikan yaitu, pengaturan suhu 

ruang fermentasi agar mencapai suhu ideal fermentasi 30º C (Suprapti, 2003). 

 

2.2 NodeMCU 

Nodemcu merupakan sebuah open source platform IoT dan pengembangan 

kit yang menggunakan bahasa pemrograman Lua untuk membantu makers dalam 

membuat prototype produk IoT atau bisa dengan memakai sketch dengan arduino 

IDE. Pengembangan Kit ini didasarkan pada modul ESP8266, yang 
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mengintegrasikan GPIO, PWM (Pulse Width Modulation), IIC , 1-Wire dan ADC 

(Analog to Digital Converter) semua dalam satu board. 

Keunikan dari Nodemcu ini sendiri yaitu Boardnya yang berukuran sangat kecil 

yaitu panjang 4.83cm, lebar 2.54cm, dan dengan berat 7 gram. Tapi walaupun 

ukurannya yang kecil, board ini sudah dilengkapi dengan fitur wifi dan 

firmwarenya yang bersifat opensource. 

Spesifikasi yang terdapat pada board ini yaitu: 

- Board ini berbasis ESP8266 Serial WiFi SoC (single on Chip) dengan 

onboard USB to TTL. Untuk Wireless standar yang digunakan adalah IEEE 

802.11b/g/n 

- 2 tantalum capasitor 100 micro farad dan yg kecil 10 micro farad 

- 3.3v LDO regulator 

- Blue led 

- Cp2102 usb to UART bridge 

- Tombol reset, port usb, dan tombol flash 

- 9 GPIO yang di dalamnya ada 3 pin PWM, 1 x ADC Channel, dan pin RX 

TX 

- Pin AD0 sebagai analog sample, 

- 3 pin ground, 

- S3 dan s2 sebagai pin gpio, 

- S1 mosi (Master Output Slave Input) jalur data dari master dan masuk ke 

dalam slave, sc cmd/cs, 

- S0 miso (Master Input Slave Input) jalur data keluar dari slave dan masuk 

ke dalam master, 

- Sk merupakan SCLK dari master ke slave yang berfungsi sebagai clock, 

- Pin Vin sebagai masukan tegangan. 

- GPIO bisa di full kontrol lewat jaringan wifi 

- GPIO dengan arus keluaran masing2 15mA dengan tegangan 3V 

- Built in 32-bit MCU 
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2.2.1 Versi board NodeMCU 

1. NodeMCU v1.0 (unofficial board) 

Dikatakan unofficial board dikarenakan produk modul ini diproduksi 

secara tidak resmi terkait persetujuan dari Developer Official 

NodeMCU. Perbedaannya tidak begitu mencolok dengan versi 1.0 

(official board) yaitu hanya penambahan V usb power output. 

 

Gambar 2.1 NodeMCU v1.0 (unofficial) 
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Gambar 2.2 NodeMCU v1.0 (unofficial) 

 

 

 

2.3 IDE Arduino 

IDE (integrated Development Environment) adalah sebuah perangkat lunak 

yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi mikrokontroler mulai dari 

menuliskan source program, kompilasi, upload, hasil kompilasi dan uji coba secara 

terminal serial. IDE arduino dapat dilihat pada gambar 2.7 
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Gambar 2.3 IDE Arduino 

 

a. Icon menu verify yang bergambar ceklis berfungsi untuk mengecek 

program yang ditulis apakah ada salah atau eror. 

b. Icon menu upload yang bergambar panah kea rah kanan berfungsi untuk 

memuat / transfer I program yang dibuat di software arduino ke hardrare 

NodeMCU ESP8266. 

c. Icon menu new yang bergambar sehelai kertas berfungsi untuk membuat 

halaman baru dalam pemrograman. 

d. Icon menu open yang bergambar panah kearah atas berfungsi untuk 

membuka program yang disimpan atau membuka program yang sudah 

dibuat dari pabrikan software arduino. 

e. Icon menu save yang bergambar panah kearah bawah berfungsi untuk 

menyimpan program yang telah dibuat atau dimodifikasi. 
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f. Icon menu serial monitor yang bergambar kaca pembesar berfungsi 

untuk mengirim atau menampilkan serial komunikasi data saat dikirim 

dari hardware NodeMCU ESP8266. 

 

2.4 Sensor 

Sensor adalah komponen elektronik yang berfungsi sebagai perangkat 

masukan (input Devices). Tidak semua input merupakan sensor, tetapi hampir 

semua input menggunakan sensor. Misalnya saja mouse pada komputer trackpad, 

keyboard, perangkat-perangkat tersebut bukanlah merupakan sensor, tetapi sudah 

pasti salah satu komponen dalam perangkat tersebut merpakan sensor. Secara 

abstrak sensor adalah sebuah komponen untuk mengukur stimulus yang berada di 

luar sistem, kemudian data yang dihasilkan adalah berdasarkan pengukuran yang 

telah dilakukan (Kimmo dan Tero Karvinen, 2014)  

2.4.1 Sensor Suhu DHT11 

DHT11 adalah sensor digital yang dapat mengukur suhu dan kelembaban 

udara di sekitarnya. Sensor ini sangat mudah digunakan bersama dengan Arduino. 

Memiliki tingkat stabilitas yang sangat baik serta fitur kalibrasi yang sangat akurat. 

Koefisien kalibrasi disimpan dalam OTP program memory, sehingga ketika internal 

sensor mendeteksi sesuatu, maka module ini menyertakan koefisien tersebut dalam 

kalkulasinya. 

DHT11 termasuk sensor yang memiliki kualitas terbaik, dinilai dari respon, 

pembacaan data yang cepat, dan kemampuan anti-interference. Ukurannya yang 

kecil, dan dengan transmisi sinyal hingga 20 meter, membuat produk ini cocok 

digunakan untuk banyak aplikasi-aplikasi pengukuran suhu dan kelembaban. 

 

 



10 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Sensor suhu (DHT11) 

 

 

2.5 Web Site 

Web site adalah kumpulan dari banyak halaman, biasanya dalam format 

HTML (Hypertext Markup Languange), yang berisi teks, grafis, dan elemen 

multimedia seperti flash, audio, ataupun video. Halaman utama dari sebuah site 

biasanya disebut dengan Home Page, berisi tautan menuju ke dokumen lain di site 

tersebut dengan menggunakan Hyperlinks. Semua halaman web disimpan pada 

sebuah web server. (Richard Wagner, 2011) 

2.5.1  HTML 

Sebuah halaman web ditulis dalam Hypertext Markup Languange (HTML). 

Sebuah bahasa berbasis tag yang digunakan untuk menyajikan informasi. HTML 

terdiri dari dua tipe data: 

a. Content : teks dan grafis yang akan ditampilkan pada halaman web 

b. Instructions : elemen format yang terdefinisi, atau tags, untuk menentukan 

bagaimana teks dan grafis akan ditampilkan dan disusun pada sebuah 

halaman. Intruksi ini tidak akan tampak saat halaman web ditampilkan pada 

web browser. (Richard Wagner, 2011) 

2.5.2 PHP 

PHP adalah bahasa pemrograman untuk pengembangan web di sisi server 

paling populer, diperkirakan digunakan oleh paling tidak 78,9% dari semua website 

yang beredar. 
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PHP dibuat oleh Rasmus Lerdorf ditahun 1995, dan awalnya PHP adalah akronim 

dari ”Personla Home Page (Tools)”, meskipun sekarang lebih dikenal akroim 

rekursif dari “PHP: Hypertext Preprocessor”. Bahasa pemrograman PHP dikelola, 

dengan “The PHP Group”, yang terus mendistribusikan bahasa pemrogramannya 

secara gratis lewat website resmi PHP. 

Kode PHP pada umumnya diinterpretasikan, diproses, dan diterjemahkan 

menggunakan web server dengan sebuah module PHP yang sudah terpasang pada 

web tersebut, sehingga memungkinkan PHP untuk ditanamkan pada sebuah 

dokumen markup HTML dengan ekstensi “.php.”. 

PHP digunakan untuk mengani pemrosesan data yang kompleks agar data 

dinamis dapat muncul di halaman web, misalnya seperti kalkulasi matematis, dan 

interaksi dengan database. PHP membuat developer dapat menjadikan HTML yang 

awalnya hanya berisi konten statis menjadi sebuah halaman yang responsif terhadap 

permintaan pengguna. (Callum Hopkins, 2013) 

2.5.3 Cascading Style Sheet (CSS) 

Cascading Style Sheet (CSS) adalah sebuah bahasa  untuk mendeskripsikan 

tampilan dari sebuah dokumen yang telah ditulis dalam bahasa markup seperti 

HTML misalnya. Dengan CSS maka akan dapat mengatur warna tulisan, bentuk 

huruf, jarak antar paragraf, ukuran kolom, gambar latar atau warna latar yang akan 

digunakan, dan berbagai variasi efek visual. Salah satu keuntungan utama dari CSS 

adalah satu CSS yang sama dapat digunakan lebih dari satu halaman, yaitu artinya 

keseluruhan style dari satu website dapat diatur tanpa harus mengganti di tiap 

halamannya. CSS biasanya digunakan untuk mengatur tampilan visual dari sebuah 

halaman web,  dan dikombinasikan dengan HTML (Ian Puncey dan Richard York, 

2011) 

2.5.4 JavaScript 

JavaScript adalah sebuah bahasa pemrograman yang dapat menambahkan 

animasi, interaksi, dan efek visual dinamis ke HTML JavaScript dapat membuat 

halaman web menjadi lebih berarti dengan menambahkan umpan balik yang cepat. 

Sebagai contoh, JavaScript dapat memberikan pesan kesalahan dengan segera saat 
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pengguna melakukan submit pada sebuah web form namun adal salah iniformasi 

yang tidak lengkap. (David Sawyer McFarland, 2011) 

 

2.6 Database MySQL 

 adalah sebuah koleksi dokumen yang terstruktur atau data yang tersimpan 

pada sebuah sistem komputer dan diatur sedemikian rupa sehingga dapat dicari 

dengan cepat dan informasi bisa segera didapatkan. 

SQL pada MySQL adalah akronim dari Structured Query Languange. Sebuah 

database MySQL berisi suatu atau banyak table, setiap table berisi record (data) 

atau row (baris). Dalam baris ini terdapat berbagai column (kolom) atau fields yang 

berisi data. 

 


