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BAB 2 

DASAR TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1. Dasar Teori 

 

2.1.1. PHP 

PHP adalah bahasa pemrograman yang sering disisipkan ke dalam HTML. 

PHP sendiri berasal dari kata Hypertext Preprocessor. Sejarah PHP pada 

awalnya merupakan kependekan dari Personal Home Page (Situs personal). 

PHP pertama kali dibuat oleh Rasmus Lerdorf pada tahun 1995. Pada waktu 

itu PHP masih bernama Form Interpreted (FI), yang wujudnya berupa 

sekumpulan skrip yang digunakan untuk mengolah data formulir dari web. 

Bahasa pemrograman ini menggunakan sistem server-side. Server-side 

programming adalah jenis bahasa pemrograman yang nantinya script/program 

tersebut akan dijalankan/diproses oleh server. Kelebihannya adalah mudah 

digunakan, sederhana, dan mudah untuk dimengerti dan dipelajari. 

 

2.1.2. Flutter 

Flutter adalah sebuah alat yang membuat kita bia membangun aplikasi antar 

platform (iOs, Android) secara native atau native cross-platform dengan 

menggunakan satu bahasa pemrograman dan satu basis kode. Native cross-

platform yang dimaskud bukan sebuah aplikasi web yang dibungkus 

oleh native app tetapi kita benar benar membangun dua aplikasi berbeda 

untuk iOs dan Android yang kemudian bisa kita distribusikan ke Apple App 

Store maupun Google Play Store.  

Secara teknis, Flutter ada dua yaitu Flutter Framework yaitu sebuah 

framework dari Bahasa pemrograman Dart menyediakan fungsi & elemen UI 

atau disebut widget didalam Flutter, yang kedua adalah Flutter SDK adalah 

sekumpulan alat yang digunakan untuk mengembangkan / membangun 

aplikasi iOs atau Android. 
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Gambar 2.1 Logo Flutter 

 

2.1.3. Bootsrap 

Bootstrap adalah front-end framework yang bagus dan luar biasa yang 

mengedapankan tampilan untuk mobile device (Handphone, smartphone dll.) 

guna mempercepat dan mempermudah pengembangan website. Bootstrap 

menyediakan HTML, CSS dan Javascript siap pakai dan mudah untuk 

dikembangkan. 

 

Gambar 2.2 Logo Bootstrap 

 

2.1.4. HTML 

‘’Hyper Text Markup Language’’ atau biasa disebut HTML adalah sebuah 

bahasa markup yang digunakan untuk membuat sebuah halaman web, 

menampilkan berbagai informasi di dalam sebuah Penjelajah web Internet dan 

formating hypertext sederhana yang ditulis kedalam berkas format ASCII agar 
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dapat menghasilkan tampilan wujud yang terintegrasi. Dengan kata lain, berkas 

yang dibuat dalam perangkat lunak pengolah kata dan disimpan kedalam 

format ASCII normal sehingga menjadi home page dengan perintah-perintah 

HTML. Bermula dari sebuah bahasa yang sebelumnya banyak digunakan di 

dunia penerbitan dan percetakan yang disebut dengan SGML (Standard 

Generalized Markup Language), HTML adalah sebuah standar yang 

digunakan secara luas untuk menampilkan halaman web. 

 

2.1.5. MongoDB 

MongoDB adalah salah satu produk database noSQL Open Source yang 

menggunakan struktur data JSON untuk menyimpan datanya. MongoDB 

adalah merupakan database noSQL yang paling populer di internet. 

MongoDB sering dipakai untuk aplikasi berbasis Cloud, Grid Computing, 

atau Big Data. 

 

  Gambar 3.3 Log MongoDB 

 

2.1.6. NodeMCU 

NodeMCU adalah sebuah platform IoT yang bersifat opensource. Terdiri 

dari perangkat keras berupa System On Chip ESP8266 dari ESP8266 buatan 

Espresif System, juga firmware yang digunakan, yang menggunakan bahasa 

pemrograman scriptint Lua. Istilah NodemCU secara default sebenarnya 

mengacu pada firmware yang digunakan daripada perangkat keras 

development kit. NodeMCU bisa dianalogikan sebagai board arduino-nya 

ESP8266. 
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NodeMCU berukuran panjang 4.83cm, lebar 2.54cm, dan berat 7 gram. 

Board ini sudah dilengkapi dengan fitur WiFi dan Firmwarenya yang bersifat 

opensource. 

Spesifikasi yang dimliki oleh NodeMCU sebagai berikut : 

1. Board ini berbasis ESP8266 serial WiFi SoC (Single on Chip) dengan 

onboard USB to TTL. Wireless yang digunakan adalah IEE 802.11b/g/n. 

2. 2 tantalum capasitor 100 micro farad dan 10 micro farad. 

3. 3.3v LDO regulator. 

4. Blue led sebagai indikator. 

5. Cp2102 usb to UART bridge. 

6. Tombol reset, port usb, dan tombol flash. 

7. Terdapat 9 GPIO yang di dalamnya ada 3 pin PWM, 1 x ADC Channel, 

dan pin RX TX 

8. 3 pin ground. 

9. S3 dan S2 sebagai pin GPIO 

10. S1 MOSI (Master Output Slave Input) yaitu jalur data dari master dan 

masuk ke dalamslave, sc cmd/sc. 

11. S0 MISO (Master Input Slave Input) yaitu jalur data keluar dari slave dan 

masuk ke dalam master. 

12. SK yang merupakan SCLK dari master ke slave yang berfungsi sebagai 

clock. 

13. Pin Vin sebagai masukan tegangan. 

14. Built in 32-bit MCU. 
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Gambar 4.4 GPIO NodeMCU ESP8266 

 

2.1.7. Fingerprint Sensor 

Fingerprint adalah sebuah alat elektronik yang menerapkan sensor scanning 

untuk mengetahui sidik jari seseorang untuk keperluan verifikasi identitas. 

Sebelum sensor fingerprint ditemukan, dulu sebuah data hanya di amankan 

dengan menggunakan password atau ID dan ada juga yang menggunakan pola 

namun metode tersebut ditinggalkan karena kurang personal. 

Saatini penggunaan Fingerprint sudah sangat luas, terutama dalam bidang 

keamanan. Banyak instansi perkantoran yang menggunakan Fingerprint 

sebagai alat untuk absensi. 
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Gambar 5.5 Fingerprint Sensor 

 

2.1.8. LCD i2C 

LCD adalah media tampilan yang paling mudah untuk diamati karena 

menghasilkan tampilan karakter yang baik dan cukup banyak. Pada LCD 16×2 

dapat ditampilkan 32 karakter, 16 karakter pada baris atas dan 16 karakter pada 

baris bawah. 

 

Gambar 6.6 LCD i2C 

 

2.1.9. Buzzer 

Buzzer merupakan komponen elektronika yang cara kerjanya mengubah 

sinyal listrik menjadi getaran suara/bunyi. Komponen yang satu ini sering 

digunakan pada alat-alat untuk keperluan notifikasi atau pemberitahuan. 
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Gambar 7.7 Buzzer 

 

2.1.10. Android Studio 

Android Studio adalah sebuah IDE untuk Android Development 

yangdiperkenalkan google pada acara Google I/O 2013. Android Studio 

merupakanpengembangan dari Eclipse IDE, dan dibuat berdasarkan IDE Java 

populer, yaitu IntelliJ IDEA. Android Studio merupakan IDE resmi untuk 

pengembangan aplikasiAndroid. Sebagai pengembangan dari Eclipse, Android 

Studio mempunyai banyakfitur-fitur baru dibandingkan dengan Eclipse IDE. 

Berbeda dengan Eclipse yangmenggunakan Ant, Android Studio 

menggunakan Gradle sebagai buildenvironment.Tampilan logo android studio 

bisa dilihat pada Gambar 2.7. 

 

Gambar 8.8 Logo Android Studio 
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Fitur-fitur lainnya adalah sebagai berikut : 

1. Menggunakan Gradle-based build system yang fleksibel. 

2. Bisa mem-build multiple APK. 

3. Template support untuk Google Services dan berbagai macam tipe 

perangkat. 

4. Layout editor yang lebih bagus. 

5. Built-in support untuk Google Cloud Platform, sehingga mudah untuk 

integrasi dengan Google Cloud Messaging dan App Engine. 

6. Import library langsung dari Maven reposi. 

2.1.11 Library Arduino 

Library/pustaka Arduino adalah kumpulan kode yang memudahkan 

untuk terhubung ke sensor, layar, modul [4]. Ada dua jenis pustaka pada 

Arduino, yaitu pustaka bawaan dan beberapa pustaka tambahan. Misal, 

pustaka bawaan LiquidCrystal mempermudah komunikasi dengan tampilan 

LCD karakter. Ada ratusan pustaka tambahan yang tersedia di internet untuk 

diunduh misal Fingerprint untuk menghubungkan antara NodeMCU dengan 

Fingerprint sensor. Untuk dapat menggunakan pustaka tambahan, maka perlu 

diinstal terlebih dahulu. Library dapat dilihat pada Arduino IDE di menu 

Sketch, kemudian ditekan Include Library seperti  



12 

 

 

 

Gambar 2.9 Library Arduino 

 

2.1.12 Bot Telegram 

Telegram bot adalah sebuah bot atau robot yang diprogram dengan 

berbagai perintah untuk menjalankan serangkaian instruksi yang diberikan 

oleh pengguna. Bot ini hanyalah sebuah akun Telegram yang dioperasikan 

oleh perangkat lunak yang memiliki fitur AI. 

Bot Telegram dapat melakukan apa saja sesuai perintah (yang sudah 

tersedia). Bot telegram bisa digunakan untuk melakukan pencarian, sebagai 

penghubung, pengingat, pengajar, pengintegrasi, dan lainnya. 



13 

 

 

 

Gambar 2.10 Logo Bot Telegram 

 

2.2 Tinjauan Pustaka 

Adapun penelitian terdahulu mengenai sistem presensi akan disajikan dalam 

bentuk tabel perbandingan berikut: 

Tabel 2.1 Tinjauan Pustaka 

 

Peneliti Judul 

Penelitian 

Metode Bahasa 
Pemrograman 

Keterangan 

Hendri 

Ariyanto 

STMIK 

AKAKOM 

Yogyakarta 

(2016) 

Aplikasi 

Presensi 

Mahasiswa 

Berbasis 

Web 

Responsif / 

Adaptif 

Berbasis 

Web 

PHP(Hyperte

xt 

Preprocessor) 

Aplikasi ini 

berjalan sesuai 

kebutuhan 

untuk 

kemudahan 

dalam 

melakukan 

kegiatan 

presensi secara 

online 

Darwin 

Salim 

STMIK 

TIME 

Medan 
(2015) 

Aplikasi 

Pencatatan 

Kehadiran 

Karyawan 

Menggunaka

n Komputer 

dengan 

Barcode Id 

Card dan 

Pendeteksi 
Jari. 

Metode 

Waterfall 
VB.net 

dan SQL 

Server 

Sistem 

Aplikasi yang 

dirancang 

dapat 

memberikan 

kemudahan 

dalam proses 

absensi dengan 

scan barcode 

id dan 
pendeteksi jari. 

Dhanni Aplikasi 
Presensi 

Metode Java dan Sistem Presensi 
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Penelitian yang dilakukan Hendri Ariyanto (2016) pada skripsi Aplikasi 

Presensi Mahasiswa Berbasis Web, kriteria yang digunakan untuk proses presensi 

yaitu mahasiswa dari suatu Universitas atau Perguruan Tinggi melakukan presensi 

dengan memasukan NIM dan Nama pada form presensi berbasis web, sehingga 

memudahkan dosen untuk melihat dan mengecek kehadiran mahasiswa secara real 

time, data per kelas, cetak laporan kegiatan presensi berdasarkan kelas atau mata 

kuliah tertentu secara online. 

Penelitian yang dilakukan Darwin Salim (2015) dalam skripsi Aplikasi 

Pencatatan Kehadiran Karyawan Menggunakan Komputer dengan Barcode Id Card 

dan Pendeteksi Jari, kriteria yang digunakan yaitu Karyawan dari suatu perusahaan 

dengan melihat kuantitas kerja, kualitas kerja, pemanfaatan waktu, kerjasama, 

kehadiran, jarak dari perusahaan sehingga dapat meningkatkan presensi. 

Penelitian yang dilakukan Dhanni Wibawa (2016) dalam skripsi Aplikasi 

Presensi Kepegawaian Kelurahan menggunakan teknologi fingerprint (Studi kasus 

di kantor Kelurahan Sindumartani Ngemplak Sleman Yogyakarta), kriteria yang 

digunakan yaitu Pegawai dari kelurahaan, dengan melakukan pendaftaran atau 

mengisikan biodata pada aplikasi dengan teknologi fingerprint, selanjutnya Sistem 

Presensi pegawai dengan mesin sidik jari dapat melakukan absensi pegawai 

kelurahan untuk harian maupun bulanan. 

Wibawa Kepegawaian Waterfall PHP(Hypertext pegawai dengan 

STMIK Kelurahan  Preprocessor) mesin sidik jari 

AKAKOM menggunakan   untuk 
melakukan 

Yogyakarta teknologi   absensi pegawai 

(2016) fingerprint 
(Studi 

  kelurahan untuk 

 kasus di 
kantor 

  harian maupun 

 Kelurahan   bulanan. 
 Sindumartani    

 Ngemplak 
Sleman 

   

 Yogyakarta)    


