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BAB 2 

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 tentang teori dari apa yang digunakan oleh sistem yang 

mendukung penyelesaian. 

2.1.1. Wemos D1 Mini 

WeMos D1 mini merupakan module development board yang 

berbasis WiFi dari keluarga ESP8266 yang dimana dapat diprogram 

menggunakan software IDE Arduino seperti halnya dengan NodeMCU. 

Salah satu kelebihan dari WeMos D1 mini ini dibandingkan dengan 

module development board berbasis ESP8266 lainnya yaitu adanya module 

shield untuk pendukung hardware plug and play. Contoh Wemos D1 Mini 

seperti pada gambar 2.1. 

 
Gambar 2.1 Wemos D1 Mini 
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2.1.2. Sensor MLX90614 

MLX90614 adalah termometer inframerah untuk pengukuran suhu 

non-kontak. Baik chip detektor thermopile sensitif IR dan ASIC 

pengkondisi sinyal terintegrasi dalam packing sensor model TO-39 yang 

sama. Pengkondisi sinyal yang terintegrasi ke dalam MLX90614 itu adalah 

low noise amplifier, 17-bit ADC dan unit DSP yang kuat sehingga 

mencapai akurasi dan resolusi tinggi dari termometer. 

Secara default dari pabrik, sensor dikalibrasi dengan output SMBus 

digital yang memberikan akses penuh ke suhu yang diukur dalam kisaran 

suhu lengkap dengan resolusi 0,02 ° C. 

Pengguna dapat mengkonfigurasi output digital menjadi modulasi 

lebar pulsa (PWM). Sebagai standar, PWM 10-bit dikonfigurasikan untuk 

secara terus-menerus mentransmisikan suhu yang diukur dalam kisaran -20 

hingga 120 ° C, dengan resolusi output 0,14 ° C. 

Salah satu solusi untuk membangun sistem sensor yang dapat 

mengukur suhu tinggi tanpa merusak sistem adalah menggunakan sensor 

suhu contactless atau non-contact. Sensor ini dapat merasakan suhu suatu 

benda tanpa menyentuh benda tersebut. Contoh sensor MLX90614 seperti 

pada gambar 2.2. 
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Gambar 2.2 Sensor MLX90614 

 

 

2.1.3. Sistem Operasi Android 

Android adalah sebuah sistem operasi yang dirancang oleh Google 

yang berbasiskan kernel Linux dan berbagai perangkat lunak Open Source 

lainnya serta biasa digunakan untuk perangkat dengan layar sentuh seperti 

smartphone dan tablet. 

Walau Android adalah milik Google, Google tidak memungut biaya 

bagi siapapun yang ingin menggunakan Android karena Android adalah 

perangkat lunak open source. Hal ini sangat bertolak belakang dengan 

sistem operasi Windows 10 Mobile milik Microsoft, dimana perusahaan 

harus membayar royalti jika ingin menggunakan sistem operasi tersebut. 

Sedangkan iOS milik Apple hanya bisa digunakan di perangkat iPhone dan 

iPad saja dan Apple tidak merilisnya untuk perangkat lain. 

Oleh karena itu, banyak sekali pihak atau perusahaan yang 

menggunakan sistem operasi Android. Jika anda bertanya, apa keuntungan 

yang di dapatkan Google dari Android? Google hanya mendapatkan 

keuntungan jika ada perusahaan yang mengunggah aplikasi mereka ke Play 
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Store maupun iklan yang ada ketika anda menggunakan aplikasi atau game. 

Misalnya saja anda bermain Subway Surfer, tentu anda bisa melihat iklan 

disana. Contoh logo dari sistem operasi Android yaitu pada gambar 2.3. 

 
Gambar 2.3 Logo Android OS 

 

2.1.4. Android Studio 

Android Studio adalah Lingkungan Pengembangan Terpadu 

(Integrated Development Environment/IDE) resmi untuk pengembangan 

aplikasi Android, yang didasarkan pada IntelliJ IDEA. Selain sebagai 

editor kode dan fitur developer IntelliJ yang andal, Android Studio 

menawarkan banyak fitur yang meningkatkan produktivitas Anda dalam 

membuat aplikasi Android, seperti: 

- Sistem build berbasis Gradle yang fleksibel 

- Emulator yang cepat dan kaya fitur 
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- Lingkungan terpadu tempat Anda bisa mengembangkan aplikasi untuk 

semua perangkat Android 

- Terapkan Perubahan untuk melakukan push pada perubahan kode dan 

resource ke aplikasi yang sedang berjalan tanpa memulai ulang aplikasi 

- Template kode dan integrasi GitHub untuk membantu Anda membuat 

fitur aplikasi umum dan mengimpor kode sampel 

- Framework dan fitur pengujian yang lengkap 

- Fitur lint untuk merekam performa, kegunaan, kompatibilitas versi, dan 

masalah lainnya 

- Dukungan C++ dan NDK 

- Dukungan bawaan untuk Google Cloud Platform, yang memudahkan 

integrasi Google Cloud Messaging dan App Engine 

Contoh logo dari Android Studio yaitu pada gambar 2.4. 

 
Gambar 2.4 Logo Android Studio 
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2.1.5. Java 

Java adalah bahasa pemrograman yang multi platform dan multi 

device. Sekali anda menuliskan sebuah program dengan menggunakan 

Java, anda dapat menjalankannya hampir di semua komputer dan perangkat 

lain yang support Java, dengan sedikit perubahan atau tanpa perubahan 

sama sekali dalam kodenya. Aplikasi dengan berbasis Java ini 

dikompulasikan ke dalam pcode dan bisa dijalankan dengan Java Virtual 

Machine. Fungsionalitas dari Java ini dapat berjalan dengan platform 

sistem operasi yang berbeda karena sifatnya yang umum dan nonspesifik. 

Logo gambar dari pemrograman java yaitu pada gambar 2.5. 

 
Gambar 2.5 Logo Jawa 

 

2.1.6. Firebase 

Firebase adalah suatu layanan dari Google yang digunakan untuk 

mempermudah para pengembang aplikasi dalam mengembangkan aplikasi. 
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Dengan adanya Firebase, pengembang aplikasi bisa fokus 

mengembangkan aplikasi tanpa harus memberikan usaha yang besar. Dua 

fitur yang menarik dari Firebase yaitu Firebase Remote Config dan 

Firebase Realtime Database. Selain itu terdapat fitur pendukung untuk 

aplikasi yang membutuhkan pemberitahuan yaitu Firebase Notification. 

Gambar logo Firebase Realtime Database yaitu pada gambar 2.6. 

 
Gambar 2.6 Firebase Realtime Database 

 

2.2. Tinjauan Pustaka 

Beberapa penelitian yang dijadikan referensi untuk pembuatan Proyek 

Akhir ini antara lain penelitian Ge Chen, Jiarong Xie, Guangli Dai, Peijun 

Zheng, Xiaqing Hu, Hongpeng Lu, Lei Xu, Xueqin Chen, dan Xiaomin Chen 

dengan judul "Validity of Wrist and Forehead Temperature in Temperature 

Screening in the General Population During the Outbreak of 2019 Novel 

Coronavirus: a prospective real-world study". 
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Penelitian yang kedua oleh Totok Budioko dengan judul "Sistem 

Monitoring Suhu Jarak Jauh Berbasis Internet of Things Menggunakan 

Protokol MQTT". 

Penelitian yang ketiga oleh Munaf Ismail, Sri Arttini Dwi Prasetyowati, dan 

Jenny Putri Hapsari dengan judul “Desain dan Implementasi Akuisisi Data 

Suhu Murid Sekolah Berbasis Arduino Untuk Monitoring Kesehatan 

Komunal”. 


