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BAB II 

DASAR TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini akan dibahas tentang landasan teori dan tinjauan pustaka yang 

digunakan dalam pembuatan Proyek Akhir ini. 

2.1 Modul Wifi(ESP8266) 

NodeMCU  merupakan  papan  pengembangan  produk  Internet  of 

Things (IoT) yang berbasiskan Firmware eLua dan System on a Chip 

(SoC) ESP8266-12E. ESP8266 sendiri merupakan chip WiFi dengan 

protocol stack TCP/IP yang lengkap. 

NodeMCU dapat dianalogikan sebagai board arduino-nya 

ESP8266. Program    ESP8266    sedikit    merepotkan    karena    diperlukan    

beberapa teknik wiring serta   tambahan   modul   USB   to   serial   untuk   

mengunduh program.Namun NodeMCU  telah me-package ESP8266 ke 

dalam sebuah board yang kompak dengan berbagai fitur layaknya 

mikrokontroler kapabilitas akses terhadap Wifi juga chip komunikasi USB 

to serial. Sehingga untuk memprogramnya hanya diperlukan ekstensi kabel 

data USB persis yang digunakan charging smarphone. 

Alasan penulis memilihan NodeMCU ESP8266 ialah karena 

mudah 

diprogram  dan  memiliki  pin  I/O  yang memadai  dan  dapat  mengakses 

jaringan Internet untuk mengirim atau   mengambil data melalui koneksi 

WiFi. Spesifikasi dari NodeMCU sebagai berikut : 

 10 port pin GPIO 

 Fungsionalitas PWM 

 Antarmuka I2C dan SPI 

 Antarmuka 1 Wire 

 ADC 
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Gambar 2.1 NodeMCU ESP826 dan Skema Pin 

Gambar  diatas  merupakan  kaki  pin  yang  ada  pada NodeMCU.  

Berikut penjelasan dari pin – pin NodeMCU tersebut. 

2 ADC: Analog Digital Converter. Rentang tegangan masukan 0-

1v,dengan skup nilai digital 0-1024. 

3 RST : berfungsi mereset modul 

4 EN: Chip Enable, Active High 

5 IO16 :GPIO16, dapat digunakan untuk membangunkan chipset dari 

 mode deep sleep 

6 IO14 : GPIO14; HSPI_CLK 

7 IO12 : GPIO12: HSPI_MISO 

8 IO13: GPIO13; HSPI_MOSI; UART0_CTS 

9 VCC: Catu daya 3.3V (VDD) 

10 CS0 :Chip selection 

11 MISO : Slave output, Main input. 

12 IO9 : GPIO9 

13 IO10 GBIO10 

14 MOSI: Main output slave input 

15 SCLK: Clock 
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16 GND: Ground 

17 IO15: GPIO15; MTDO; HSPICS; UART0_RTS 

18 IO2 : GPIO2;UART1_TXD 

19 IO0 : GPIO0 

20 IO4 : GPIO4 

21 IO5 : GPIO5 

22 RXD : UART0_RXD; GPIO3 

23 TXD : UART0_TXD; GPIO1 

Untuk   tegangan   kerja   ESP8266   menggunakan   standar  tegangan 

JEDEC (tegangan 3.3V) untuk bisa berfungsi. Tidak seperti mikrokontroler 

AVR dan sebagian besar board Arduino yang memiliki tegangan TTL 5 volt. 

Meskipun begitu, NodeMCU masih bisa terhubung dengan 5V namun 

melalui port micro USB atau pin Vin yang disediakan oleh board-nya. 

Namun karena semua pin pada ESP8266 tidak toleran terhadap masukan 5V. 

Maka jangan sekali – kali langsung mencatunya dengan tegangan TTL jika 

tidak ingin merusak board anda. Anda bisa menggunakan Level Logic 

Converter untuk mengubah tegangan ke nilai aman 3.3v. 

2.2 Web Server 

Web server merupakan sebuah perangkat lunak yang bertanggung jawab 

untuk menerima permintaan HTTP dari klien yang dikenal sebagai web 

browser, konten yang diolah dan ditampilkan umumnya dalam bentuk HTML 

yang berisi teks, gambar, suara, dan jenis data lainnya.Web server juga dikenal 

dengan istilah Hypertext Transfer Protocol Daemon (HTTPD) atau HTTP 

server. Web server juga mempunyai batas kapasitas tertentu.Hal ini disebabkan 

karena hanya bisa menangani sejumlah koneksi tertentu pada saat bersamaan 

dari sebuah klien untuk setiap alamat IP. Fungsi Web Server: 

Fungsi utama dari web server adalah untuk mentransfer atau memindahkan 

berkas yang diminta oleh pengguna melalui protokol komunikasi tertentu.Oleh 

karena dalam satu halaman web biasanya terdiri dari berbagai macam jenis 

berkas seperti gambar, video, teks, audio, file dan lain sebagainya, maka 

pemanfaatan web server berfungsi juga untuk mentransfer keseluruhan aspek 
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pemberkasan dalam halaman tersebut, termasuk teks, gambar, video, audio, file 

dan sebagainya. 

Fitur-fitur standar web server adalah : 

1. HTTP 

2. Logging 

3. Virtual Hosting 

4. Pengaturan Bandwidth 

5. Otektifikasi 

6. Kompresi Konten 

7. HTTPS 

HTTP (Hypertext Transfer Protocol) adalah protokol yang digunakan 

oleh web server dan web browser untuk dapat berkomunikasi antara satu 

sama lain. Sedangkan HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) 

adalah merupakan versi aman (secure) dari HTTP.Protokol HTTP 

menggunakan port 80 dan protokol HTTPS menggunakan port 443. Cara 

kerja Web Server:Pada saat client (browser) meminta data web page 

kepada server, instruksi permintaan data oleh browser tersebut akan 

dikemas di dalam TCP yang merupakan protokol transport dan dikirim 

ke alamat Hyper Text Transfer Protocol (HTTP) dan atau Hyper Text 

Transfer Protocol Secure (HTTPS). Data yang diminta dari browser ke 

web server disebut dengan HTTP request yang kemudian akan dicarikan 

oleh web server di dalam komputer server. Jika ditemukan, data tersebut 

akan dikemas oleh web server dalam TCP dan dikirim kembali ke 

browser untuk ditampilkan. Data yang dikirim dari server ke browser 

dikenal dengan HTTP response. Jika data yang diminta oleh browser 

tersebut ternyata tidak ditemukan oleh web server, maka web server akan 

menolak permintaan tersebut dan browser akan menampilkan notifikasi 

error 404 atau Page Not Found. 
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2.3 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 agent penerus, 

menerima request dalam bentuk Uniform Resource Identifier (URI) absolut, 

mengubah  format  request  dan  mengirimkan  request  ke  server  

yangditunjukan oleh URI. 4 Gateway bertindak sebagai agen penerima dan 

menterjemahkan 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. 

Perbedaan mendasar antara HTTP/1.1 dengan HTTP/1.0 adalah 

penggunaan hubungan persistent. HTTP/1.0 membuka satu koneksi untuk 

tiap permintaan satu URI, sedangkan HTTP/1.1 dapat menggunakan sebuah 

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

: keepAlive), kecuali jika client menyatakan tidak hendak menggunakan 

hubungan persistent (header Conection : close). HTTP port TCP default 

adalah 80, namun itu bisa diganti dengan nomor TCP lain diantara 1023 – 

65535. 
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2.4 MH Sensor Series KY-033 

 Mh Sensor Series adalah jenis sensor yang dapat mengukur krcepatan angin 

mealui baling baling. sensor pengukur kecepatan angin dapat dikontrol melalui 

koneksi I2C. Pin GND dari kedua modul harus terhubung ke pin GND 

NodeMCU ESP826. Hal yang sama berlaku untuk pin VCC yang harus 

dihubungkan ke NodeMCU ESP826. Karena hanya memiliki satu pin 

5Vdigunakan untuk “membagi” pin 5V. Selanjutnya, pin A0 dan D0 dari 

sensor IR harus dihubungkan ke NodeMCU ESP826 . Pin A0 adalah nilai 

analog mentah (0-1023) dari jarak yang diukur antara sensor dan hambatan., 

A0 terhubung ke pin A0 NodeMCU ESP826. Pin D0 adalah pin digital yang 

masuk ke HIGH state jika nilai analog lebih besar dari atau sama dengan 

ambang tertentu 

 

Gambar 2.2 MH Sensor Series KY-033 

 

 

2.5 Satuan Angin 

RPM atau Revolutions Per Minute adalah banyaknya putaran yang 

dilakukan dalam satu menit. RPM digunakan sebagai satuan ukur banyaknya 

putaran angin dalam satu menit.  

KPH adalah Kilo Per Hour kalau dalam bahasa Kilometer per jam. 

Secara gamblang adalah jarak yang ditempuh (km) dalam 1 jam.  
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Ini adalah ukuran dari frekuensi rotasi. km / jam adalah kilometer 

per jam dan itu adalah satuan kecepatan. RPM dapat dengan mudah 

dikonversi menjadi km / jam dengan bantuan jari-jari objek yang berputar. 

Konversi radius ke diameter dengan membagi nilainya dengan 2. RPM ke 

km / jam rumus konversi diberikan dengan mengalikan diameter dan rpm 

dan konstanta 0,001885. 

Rumus: 

k = d × r × 0,001885 

Dimana, 

k = Kilometer Per Jam (km / jam) 

d = Diameter Roda (cm) 

r = Revolution Per Minute (RPM) 

 

2.6 Anemometer 

Anemometer adalah sebuah perangkat yang digunakan untuk 

mengukur kecepatan angin, anemometer merupakan salah satu instrumen 

yang sering digunakan oleh balai cuaca seperti Badan Metereologi 

Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Kata anemometer berasal dari 

Yunani anemos yang berarti angin, Angin merupakan udara yang bergerak 

ke segala arah, angin bergerak dari suatu tempat menuju ke tempat yang 

lain. Anemometer ini pertama kali diperkenalkan oleh Leon Battista 

Alberti dari Italia pada tahun 1450. Anemometer harus ditempatkan di 

daerah terbuka. Pada saat tertiup angin, baling-baling atau mangkok yang 

terdapat pada anemometer akan bergerak sesuai arah angin. Makin besar 

kecepatan angin meniup mangkok-mangkok tersebut, makin cepat pula 

kecepatan berputarnya piringan mangkok-mangkok. Dari jumlah putaran 

dalam satu detik maka dapat diketahui kecepatan anginnya. Di dalam 

anemometer terdapat alat pencacah yang akan menghitung kecepatan 

angin. 
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Gambar 2.3 Anemometer 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


