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BAB II 

DASAR TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA 

 

 Pada bab 2 akan dibahas tentang dasar teori dan tinjauan pustaka yang 

digunakan dalam pembuatan Proyek Akhir ini. 

2.1.       Dasar Teori 

 Dasar teori berisi uraian penjelasan sebagai bahan rujukan yang digunakan 

dalam pembuatan proyek akhir ini . 

2.1.1 Modul Sensor Ultrasonik 

Sensor ultrasonik adalah sensor yang bekerja berdasarkan prinsip pantulan 

gelombang suara dan digunakan untuk mendeteksi keberadaan suatu objek atau 

benda tertentu didepan frekuensi kerja pada daerah diatas gelombang suara dari 20 

kHz hingga 2 MHz (Arief, 2011). Sensor ultrasonik terdiri dari dari dua unit, yang 

satu untuk pemancar dan satu lagi sebagai penerima. 

 Prinsip kerja sensor ultrasonik sangatlah sederhana yaitu sebuah kristal 

piezoelectric dihubungkan dengan mekanik jangkar dan hanya dihubungkan 

dengan diafragma penggetar tegangan bolak-balik yang memiliki frekuensi kerja 

20kHz hingga 2 MHz (Arief, 2011). Struktur atom dari Kristal piezoelectric 

menyebabkan berkontraksi mengembang atau menyusut, sebuah polaritas 

tegangan yang diberikan dan ini disebut dengan efek piezoelectric pada sensor 

ultrasonik. Pantulan gelombang ultrasonik terjadi bila ada objek tertentu dan 

pantulan gelombang ultrasonik akan diterima kembali oleh unit sensor penerima. 

Selanjutnya unit sensor penerima akan menyebabkan diafragma penggetar akan 

bergetar dan efek piezoelectric menghasilkan sebuah tegangan bolak-balik dengan 

frekuensi yang sama. Untuk lebih jelas tentang prinsip kerja dari sensor ultrasonik 

dapat dilihat prinsip dari sensor ultrasonik pada gambar 2.1 berikut ini : 
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Gambar 2.1 Ilustrasi Cara Kerja Sensor Ultrasonic 

2.1.2 NodeMCU DevKit 

 NodeMCU DevKit merupakan sebuah opensource platform IoT dan 

pengembangan Kit yang menggunakan bahasa pemrograman Lua untuk membantu 

programmer dalam membuat prototype produk IoT atau bisa dengan memakai 

sketch dengan arduino IDE. Pengembangan Kit ini didasarkan pada modul 

ESP8266, yang mengintegrasikan GPIO, PWM (Pulse Width Modulation), IIC , 1-

Wire dan ADC (Analog to Digital Converter) semua dalam satu board. Keunikan 

dari NodeMCU DevKit 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. 

 Penggunaan NodeMCU DevKit lebih menguntungkan dari segi biaya 

maupun efisiensi tempat, karena NodeMCU DevKit yang ukurannya kecil, lebih 

praktis dan harganya jauh lebih murah dibandingkan dengan Arduino Uno. 

Arduino Uno sendiri merupakan salah satu jenis mikrokontroler yang banyak 

diminati dan memiliki bahasa pemrograman C++ sama seperti NodeMCU DevKit, 

namun Arduino Uno belum memiliki modul wifi dan belum berbasis IoT. Untuk 

dapat menggunakan wifi Arduino Uno memerlukan perangkat tambahan berupa 

wifi shield. NodeMCU DevKit merupakan salah satu prduk yang mendapatkan hak 

khusus dari Arduino untuk dapat menggunakan aplikasi Arduino sehingga bahasa 

pemrograman yang digunakan sama dengan board Arduino pada umumnya. 
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Gambar 2.2 Pin mapping NodeMCU DevKit 

 

Gambar 2.3 Diagram Fungsional NodeMCU DevKit 

Spesifikasi NodeMCU DevKit adalah sebagai berikut ini : 

a) Vendor Pembuat LoLin 

b) USB port Micro Usb 

c) GPIO Pin 13 

d) ADC 1 pin (10 bit) 

e) Usb to Serial Converter CH340G 

f) Power Input 5 Vdc 

g) Ukuran Module 57 x 30 mm 

2.1.3 Arduino IDE 

 Arduino IDE (Integrated Deveopment Environmet) adalah software yang 

telah disiapkan oleh arduino bagi para perancang untuk melakukan berbagai proses 

yang berkaitan dengan pemrograman arduino. IDE ini juga sudah mendukung 

berbagai sistem operasi populer saat ini seperti Windows, Mac, dan Linux.  
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Gambar Arduino IDE dapat dilihat pada Gambar 2.4 berikut ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4  Arduino IDE 

2.1.4 MQTT 

 Message Queue Telemetry Transport (MQTT) adalah sebuah protokol 

komunikasi data machine to machine (M2M) yang berada pada layer aplikasi, 

MQTT bersifat lightweight message artinya MQTT berkomunikasi dengan 

mengirimkan data pesan yang memiliki header berukuran kecil yaitu hanya sebesar 

2 bytes untuk setiap jenis data, sehingga dapat bekerja di dalam lingkungan yang 

terbatas sumber dayanya seperti kecilnya bandwidth dan terbatasnya sumber daya 

listrik, selain itu protokol ini juga menjamin terkiriminya semua pesan walaupun 

koneksi terputus sementara, protokol MQTT menggunakan metode 

publish/subscribe untuk metode komunikasinya.  Publish/subscribe sendiri 

adalah sebuah pola pertukaran pesan di dalam komuunikasi jaringan dimana 

pengirim data disebut publisher dan penerima data disebut dengan subscriber, 

metode publish/subscribe memiliki beberapa kelebihan salah satunya yaitu loose 

coupling atau decouple dimana berarti antara publisher dan subscriber tidak saling 

mengetahui keberadaannya, terdapat 3 buah decoupling yaitu time decoupling, 

space decoupling dan synchronization decoupling, time decoupling adalah sebuah 

kondisi dimana publisher dan subscriber tidak harus saling aktif pada waktu yang 
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sama, space decoupling adalah dimana publisher dan subscriber aktif di waktu 

yang sama akan tetepi antara publisher dan subscriber tidak saling mengetahui 

keberadaan dan identitas satu sama lain, dan yang terakhir adalah synchronization 

decoupling kondisi dimana pengaturan event baik itu penerimaan atau pengiriman 

pesan di sebuah node hingga tidak saling mengganggu satu sama lain (Adi, et al., 

2016). 

 Pengiriman data pada MQTT didasari oleh topik, topik ini nantinya yang 

akan menentukan pesan dari publisher harus dikirim pada subscirber yang mana, 

topik ini dapat bersifat hirarki, MQTT topic memiliki tipe data string dan untuk 

perbedaan hirarki atau level dari topik digunakan tanda baca “/” (Solace, 

n.d.).MQTT memiliki 3 level quality of service (QOS) dalam pengiriman pesannya 

yaitu 0,1,2 (Lampkin, et al., 2012). Untuk lebih jelas tentang prinsip kerja dari 

MQTT dapat dilihat prinsip dari sensor ultrasonik pada gambar 1 berikut ini : 

Gambar 2.5 Ilustrasi kerja dari protokol MQTT 

2.1.5 Database InfluxDB 

 InfluxDB adalah sebuah database time series open-source yang 

dikembangkan oleh InfluxData. InfluxDB didukung oleh Bahasa Go dan 

dioptimalkan untuk penyimpanan data dalam waktu cepat seperti pemantauan 

operasi, metrik aplikasi, sensor data Internet of Things (IoT) , dan analisis real-
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time. InfluxDB menyediakan bahasa mirip SQL untuk query struktur data yang 

terdiri dari pengukuran, seri, dan titik. Setiap titik terdiri dari beberapa pasangan 

key-value yang disebut dengan fieldset dan tagset. Berikut adalah beberapa fitur 

yang saat ini didukung oleh InfluxDB sehingga menjadi pilihan tepat untuk bekerja 

dengan data real-time : 

1. Custom datastore ditulis khusus untuk data time series. 

2. Memungkinkan kecepatan dan kecepatan kompresi data yang tinggi. 

3. Sederhana, aplikasi writing dan query HTTP (S) bagus dalam 

implementsinya. 

4. Bahasa query seperti SQL ekspresif disesuaikan dengan data agregat 

dengan mudah. 

5. Tag memungkinkan seri diindeks untuk query cepat dan efisien. 

2.1.6 Framework DASH Python dan Flask 

Dash adalah framework Python untuk membangun aplikasi web. Dash 

dibangun di atas Flask, Plotly.js, React dan React Js. Ini memungkinkan kita 

membangun dasbord menggunakan Python murni. Dash bersifat open source, dan 

aplikasinya berjalan di browser web. Aplikasi Dash biasanya terdiri dari dua 

bagian. Bagian pertama adalah tata letak dan menjelaskan bagaimana aplikasi akan 

terlihat dan bagian kedua menggambarkan interaktivitas aplikasi. Dash 

menyediakan kelas HTML yang memungkinkan untuk menghasilkan konten 

HTML dengan Python. Untuk menggunakan kelas-kelas ini, kita perlu mengimpor 

dash_core_components dan dash_html_components. Anda juga dapat membuat 

komponen kustom Anda sendiri menggunakan Javascript dan React Js. 

         Flask adalah kerangka kerja aplikasi web mikro yang ditulis dalam bahasa 

pemrograman Python dan berdasarkan Werkzeug toolkit dan template engine 

Jinja2. Berlisensi BSD. Flask disebut micro framework karena tidak membutuhkan 

alat-alat tertentu atau pustaka. Flask tidak memiliki database abstraction layer, 

validasi form, atau komponen lain di mana sudah ada pustaka pihak ketiga yang 

menyediakan fungsi umum. Namun, Flask mendukung ekstensi yang dapat 

menambahkan fitur aplikasi seolah-olah mereka diimplementasikan dalam Flask 

itu sendiri. Ekstensi yang ada untuk object-relational mapper, validasi form, 

https://id.wikipedia.org/wiki/Python_(bahasa_pemrograman)
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penanganan unggahan, berbagai teknologi otentikasi terbuka, dan beberapa alat-

lata yang terkait kerangka umum. 

2.1.7 Python 3.5.2 

Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi (high-level programming 

language) yang dapat melakukan eksekusi sejumlah intruksi multiguna secara 

langsung (interpretatif) dengan metode orientasi objek (Object Oriented 

Programming) . Sebagai bahasa pemrograman tingkat tinggi, python dapat 

dipelajari dengan mudah karena sudah dilengkapi dengan manajemen memori 

otomatis (pointer).Python dapat digunakan secara bebas, bahkan untuk 

kepentingan komersial sekalipun. Banyak perusahaan yang mengembangkan 

bahasa pemrograman python secara komersial untuk memberikan layanannya. 

Misalnya Anaconda Navigator, adalah salah satu aplikasi untuk pemrograman 

python yang dilengkapi dengan tool-tool pengembangan aplikasi. 

2.2. Tinjauan Pustaka 

 Penelitian ataupun pengembangan terdahulu sangat penting guna 

menemukan titik perbedaan maupun persamaan dengan penelitian yang akan 

dilakukan. Selain itu, penelitian terdahulu juga berguna sebagai perbandingan 

sekaligus landasan dalam penelitian tersebut. 

 M. Saputra Tambun, Noer Sudjarwanto, dan Agus Trisanto [1] telah 

membuat rancang bangun Model Monitoring Underground Tank SPBU 

MenggunakanGelombang Ultrasonik Berbasis Mikrokontroler. Perancangan 

tersebut telah menyajikan monitoring pengukuran level ketinggian BBM didalam 

tangki pendam menggunakan garis ukur. Sistem alat terdiri dari transmitter, 

receiver ultrasonik yang berbasis mikrokontroler ATMega8535. Transmiter dan 

receiver diarahkan ke tangki pendam. Dimana jarak berbanding lurus dengan 

waktu pemancaran transmitter sampai diterima kembali oleh receiver, kemudian 

diproses menggunakan mikrokontroler ATMega8535 sebagai pengendali utama. 

 Risky Mahardhika, Dedi Dermawan,ST,MT [2] membuat Sistem 

Monitoring Level Tangki SPBU dan Mengukur Kadar Air dalam Tangki [2]. Sistem 

monitoring Tangki pendam SPBU dan mengukur kadar air yang terkandung dalam 

bahan bakar berupa bensin. Untuk mengetahui berapa volume pada tangki pendam 
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digunakan sensor LVD sebagai sensor level volume bahan bakar dengan 

memanfaatkan keluaran sensor LVDT berupa tegangan yang dirubah menjadi 

besaran volume yang nantinya keluaran dari sensor akan diolah pada 

mikrokontroler dan ditampilkan pada LCD. 

  Faisal, Muhammad Mujahidin, ST., MT, Deny Musyirwan., ST, M.SC [3] 

membuat Prototype Perancangan Indikator Bensin Digital Berbentuk Rupiah 

Berbasis Arduino UNO. Pada alat ini menggunakan LCD sebagai penampil data 

dan sensor pelampung sebagai pengukur ketinggian air dan melakukan pengiriman 

data melalui serial ke Arduino UNO. Pada proyek ini serupa dengan alat tugas akhir 

yang dikerjakan tetapi sensor ketinggian menggunakan sensor pelampung dan 

hanya menampilkan data pada layar LCD saja.  


