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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 Pada bab ini akan dibahas landasan teori yang berkenaan dengan sistem 

yang dibuat. Adapun hal-hal yang akan dibahas dalam bab ini adalah materi tentang 

smart home, monitoring, arduino uno, dan html5. Semua materi tersebut 

dibutuhkan dalam menunjang pembangunan sistem sehingga sistem dapat dibuat 

sesuai dengan rencana. 

2.1 Smart Home 

Smart Home didefinisikan sebagai tempat tinggal yang dilengkapi dengan 

komputasi data dan teknologi informasi yang dapat merespon kebutuhan penghuni 

rumah, bekerja dengan mengandalkan efisiensi, otomatisasi perangkat, 

kenyamanan, keamanan, penghematan, dan hiburan yang bisa didapatkan melalui 

manajemen teknologi dalam rumah dan koneksi ke dunia luar. Dalam operasinya, 

smart home dibantu oleh komputer untuk memberikan fasilitas-fasilitas yang 

diinginkan secara otomatis dan sudah terprogram. Perintah dan sistem kendali 

smart home dapat dilakukan dengan suara, remote kontrol dengan kendali jarak 

jauh, tepukan tangan, sensor, dan sebagainya. Sesuai dengan perkembangan 

teknologi, saat ini produksi smart home sudah banyak berkembang dengan berbagai 

macam konsep dan sistem yang dibangun. Tujuan dibangunnya konsep smart home 

adalah memberikan kenyamanan kepada si pemilik rumah untuk dapat mengontrol 

serta memonitoring rumahnya ketika pemilik rumah sedang tidak berada di 

lingkungan rumah mereka. Sistem smart home yang ada di pasaran cenderung 

membutuhkan harga yang cukup mahal serta membutuhkan instalasi yang rumit. 

Selain itu komunikasi antar perangkat menggunakan standar tertentu sehingga tidak 

mudah jika ingin dilakukan pengembangan lebih lanjut. 

 

Gambar 2.1 Technology Smart Home 
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Smart home system tentu saja tidak akan bisa secerdas itu tanpa sekumpulan 

unsur-unsur yang saling berhubungan. Kecerdasan tersebut berasal dari integrasi 

sempurna berbagai perangkat dalam suatu jaringan di dalam smart home itu sendiri. 

Jaringan yang dipakai bisa berbasis saluran telepon, kabel-kabel, saluran nirkabel 

dan lain sebagainya. Security system pada smart home juga sangat baik karena 

dikendalikan secara otomatis. Alat-alat rumah tangga yang ada pada smart home 

dikonsep terhubung dengan Internet yang bisa men-download informasi aktual dan 

lengkap yang berguna dari pabriknya. Dengan teknologi yang secanggih itu, anda 

juga bisa membuat program untuk seluruh rumah, mulai dari menyalakan lampu 

saat gelap, membuka tirai jendela saat matahari mulai terbit dan lain-lain [3]. 

 

2.2 Monitoring 

Monitoring menjadi hal yang penting sebagai salah satu faktor pendukung 

untuk memastikan sebuah sistem berjalan dengan baik. Dengan monitoring 

seseorang dapat mengetahui keadaan dari suatu tempat atau suatu benda. Dengan 

adanya monitoring, dapat ditentukan apakah sebuah objek tersebut dalam kondisi 

yang sesuai atau tidak, sehingga pengguna dapat memutuskan untuk melakukan 

tindakan lebih lanjut terhadap objek tersebut. Konsep tersebut dapat memudahkan 

pengguna untuk memonitoring suatu benda atau tempat tanpa harus berada di 

dekatnya. Hal ini dapat memberikan keuntungan karena adanya sistem yang 

bertugas secara otomatis untuk memonitoring benda atau tempat tersebut, maka 

pengguna dapat melakukan pekerjaan lainnya secara bersamaan. 

Tujuan Monitoring 

 Secara umum Monitoring bertujuan mendapatkan umpan balik bagi 

kebutuhan program proses pembelajran yang sedang berjalan, dengan mengetahui 

kebutuhan ini pelaksanaan program akan segera mempersiapkan kebutuhan dalam 

pembelajaran tersebut. Kebutuhan bisa berupa biaya, waktu, personel, dan alat. 

Pelaksanaan program akan mengetahui berapa biaya yang dibutuhkan, berapa lama 

waktu yang tersedia untuk kegiatan tersebut. 

 Dengan demikian akan diketahui pula berapa jumlah tenaga yang dibutuhkan, 

serta alat apa yang harus disediakan untuk melaksanakan program tersebut.  Secara 

lebih terperinci monitoring bertujuan untuk: 
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1. Mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan bagi peserta ada proses 

pembelajaran. 

2. Memberikan masukan tentang kebutuhan dalam melaksanakan program 

pembelajaran bagi peserta didik. 

3. Mendapatkan gambaran ketercapaian tujuan proses pembelajaran pendidika 

setelah adanya kegiatan pembelajaran. 

4. Memberikan informasi tentang metode yang tepat untuk melaksanakan kegiatan 

proses pembelajaran. 

5. Mendapatkan informasi tentang adanya kesulitan-kesulitan dan hambatan-

hambatan selama kegiatan proses pembelajaran. 

6. Memberikan umpan balik bagi sistem penilaian program pembelajran yang lebih 

baik lagi. 

7. Memberikan pernyataan yang bersifat penandaan berupa fakta dan nilai terhadap 

proses pembelajaran yang telah di lakukan [4]. 

 

2.3 Arduino 

 Arduino merupakan sebuah platform komputasi fisik yang bersifat open 

source dimana Arduino memiliki input/output (I/O) yang sederhana yang dapat 

dikontrol menggunakan bahasa pemrograman. Arduino dapat dihubungkan 

keperangkat seperti komputer. Bahasa pemrograman yang digunakan pada Arduino 

adalah bahasa pemrograman C yang telah disederhanakan dengan fitur-fitur dalam 

library sehingga cukup membantu dalam pembuatan program. 

Ada dua bagian utama pada Arduino, yaitu hardware dan software. Hardware 

arduino merupakan papan elektronik yang biasa disebut dengan mikrokontroler 

sedangkan software arduino yang digunakan untuk memasukkan program yang 

akan digunakan untuk menjalankan arduino tersebut. Bahasa pemrograman yang 

digunakan adalah bahasa C [5]. 

 

Gambar 2.2 Arduino Uno 
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Arduino Uno R3 dengan ATmega328P mempunyai 14 digital input/output (6 

di antaranya dapat digunakan untuk PWM output), 6 analog input, 16 Mhz crystal 

oscillator, USB connection, power jack, ICSP header, dan reset button. Skema 

Arduino Uno R3 didasarkan pada blog diagram dari mikrokontroler jenis AVR 

ATmega328. Komponen utama di dalam papan Arduino adalah sebuah 

mikrokontroler 8 bit dengan merek ATmega yang dibuat oleh perusahaan Atmel 

Corporation. Skema Arduino Uno R3 dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 

 

Gambar 2.3 Skema Arduino Uno R3 [11] 

2.3.1 Hardware Arduino 

 Komponen utama di dalam papan Arduino adalah sebuah microcontroller 8 

bit dengan merk ATmega yang dibuat oleh perusahaan Atmel Corporation. 

Berbagai papan Arduino menggunakan tipe ATmega yang berbeda-beda tergantung 

dari spesifikasinya, sebagai contoh Arduino Uno menggunakan ATmega328 

sedangkan Arduino Mega 2560 yang lebih canggih menggunakan ATmega2560. 

Untuk memberikan gambaran mengenai apa saja yang terdapat di dalam sebuah 

microcontroller, pada gambar berikut ini diperlihatkan contoh diagram blok 

sederhana dari microcontroller ATmega328 (dipakai pada Arduino Uno). 



10 
 

 

Gambar 2.4 Arsitektur Arduino Uno 

Table 2.1 Spesifikasi Arduino Uno R3 

Microcontroller  ATmega328 

Operating Voltage 5V 

Input Voltage (recommended)  7-12V 

Input Voltage (limits)  6-20V 

Digital I/O  Pins 14 (of which 6 provide PWM output) 

Analog Input Pins 6 

DC Current per I/O Pin 40 mA 

DC Current for 3.3V Pin 50 mA 

Flash Memory 32 KB (ATmega328) of which 0.5 KB used 

by bootloader 

SRAM 2 KB (ATmega328) 

EEPROM 1 KB (ATmega328) 

Clock Speed 16 MHz Length 68.6 mm 

Width 53.4 mm Weight 25 g 
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Blok-blok di atas dijelaskan sebagai berikut: 

1. Universal Asynchronous Receiver/Transmitter (UART) adalah antar muka 

yang digunakan untuk komunikasi serial seperti pada RS-232, RS-422 dan RS-485. 

2. 2KB RAM pada memory kerja bersifat volatile (hilang saat daya dimatikan), 

digunakan oleh variabel-variabel di dalam program. 

3. 32KB RAM flash memory bersifat non-volatile, digunakan untuk menyimpan 

program yang dimuat dari komputer. Selain program, flash memory juga 

menyimpan bootloader. Bootloader adalah program inisiasi yang ukurannya kecil, 

dijalankan oleh CPU saat daya dihidupkan. Setelah bootloader selesai dijalankan, 

berikutnya program di dalam RAM akan dieksekusi. 

4. 1KB EEPROM bersifat non-volatile, digunakan untuk menyimpan data yang 

tidak boleh hilang saat daya dimatikan. Tidak digunakan pada papan Arduino. 

5. Central Processing Unit (CPU), bagian dari microcontroller untuk menjalankan 

setiap instruksi dari program. 

6. Port input/output, pin-pin untuk menerima data (input) digital atau analog, dan 

mengeluarkan data (output) digital atau analog [11]. 

 

2.3.2 Software Arduino 

Arduino menggunakan C++ yang telah dipermudah melalui library. Software 

processing digunakan untuk menulis program kedalam Arduino. Processing sendiri 

merupakan penggabungan antara bahasa C++ dan Java. Software Arduino ini dapat 

di-install di berbagai operating system (OS) seperti: LINUX, MacOS, Windows. 

Software IDE Arduino terdiri dari 3 (tiga) bagian: 

1. Editor program, untuk menulis dan mengedit program dalam bahasa processing. 

Listing program pada Arduino disebut sketch. 

2. Compiler, modul yang berfungsi mengubah bahasa processing (kode program) 

kedalam kode biner karena kode biner adalah satu–satunya bahasa program yang 

dipahami oleh microcontroller. 

3. Uploader, modul yang berfungsi memasukkan kode biner kedalam memori 

microcontroller. 
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Gambar 2.5 Arduino Integrated Development Environment (IDE) [2]. 

2.4 Web Server 

Web server merupakan perangkat lunak yang menyediakan layanan akses 

kepada pengguna melalui protokol komunikasi HTTP atau HTTPS atas berkas-

berkas yang terdapat pada suatu situs web. Perangkat lunak ini dikonfigurasikan 

didalam sebuah komputer yang nantinya akan menjadi komputer server. Komputer 

yang direkomendasikan untuk menjadi server web ini harus mempunyai spesifikasi 

khusus dan komputer ini nantinya dikhususkan untuk menaruh data website [3]. 

Pada jaman sekarang ini, sudah banyak tersedia vendor-vendor yang 

menyediakan layanan web server, baik yang berbayar maupun yang bersifat gratis, 

dengan masing-masing menawarkan kelebihan yang dimiliki web server milik 

mereka. Apache Web Server merupakan web server terbaik berdasarkan riset dari 

Netcraft dengan pengguna terbanyak. Kelebihannya dengan tingkat kehandalan dan 

kestabilan yang tinggi serta fitur-fitur yang terbilang sangat lengkap memuat 

banyak pengguna mempercayakan Apache sebagai web server mereka. Selain itu 

sifatnya open source ini membuat web server mereka. Selain itu sifatnya sebagai 

open source ini membuat web server menjadi favorit penggunanya dan banyak 

dukungan-dukungan yang datang dari komunitas-komunitas dan sponsor untuk ikut 

mengembangkan web server ini sehingga menjadi web server ini semakin handal. 

Apache Web Server dapat berjalan pada sistem operasi berbasis Windows atau 

Linux. 

2.5 HTML5 

HTML5 (Hypertext Markup Language version 5) adalah sebuah bahasa 

markah yang menstrukturkan isi dari World Wide Web, sebuah teknologi utama 



13 
 

pada internet. Standar HTML5 menyempurnakan elemen-elemen lama yang 

terdapat pada standar sebelumnya, menambahkan elemen-elemen yang semantik 

dan menambahkan fitur-fitur baru untuk mendukung pembuatan aplikasi web yang 

lebih kompleks. Fitur-fitur yang digunakan pada implementasi klien SIP ini antara 

lain HTML5 Video, Websocket dan WebRTC; 

• HTML5 Video adalah elemen baru pada HTML5 yang bertujuan untuk 

menampilkan dan memainkan berkas video. 

• Websocket adalah implementasi koneksi soket yang berjalan diatas protocol 

HTTP yang menyediakan aliran data secara real-time antara klien dan server.  

• WebRTC (Web Real-Time Communication) adalah sebuah antarmuka 

pemrograman perangkat lunak yang menelusuri kemungkinan komunikasi data 

audio dan video antar pengguna melalui perambah.  

Tujuan dibuatnya HTML5 antara lain: 

• Fitur baru harus didasarkan pada HTML, CSS, DOM, dan Java Script. 

• Mengurangi kebutuhan untuk plugin eksternal (seperti Flash). 

• Penanganan kesalahan yang lebih baik. 

• Lebih banyak markup untuk menggantikan scripting. 

• HTML5 merupakan perangkat mandiri. 

Beberapa keelebihan pada HTML5: 

• Dapat ditulis dalam sintaks HTML (dengan tipe media text/HTML) dan XML. 

• Integrasi yang lebih baik dengan aplikasi situs dan pemrosesannya. 

• Integrasi (‘inline’) dengan doctype yang lebih sederhana. 

• Penulisan kode yang lebih efisien. 

• Konten yang ada di situs lebih mudah terindeks oleh search engine [6]. 

Penyempurnaan yang terdapat pada HTML5 adalah menambahkan fitur baru 

sisi web maupun browser. Penambahan fitur itu berupa plugin Flash dan Silverlight 

untuk mengatasi masalah kelemahan untuk mendukung web interaktif versi 

sebelumnya. Hanya ada beberapa browser yang sudah mendukung HTML5, 

beberapa browser tersebut seperti Safari, Chrome, Firefox, Opera, dan IE9 (Internet 

Explorer). Cara untuk menguji apakah browser sudah ssupport HTML5 atau tidak 

adalah dengan cara mengarahkan ke alamat web http://html5test.com.  
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2.6 MySQL 

MySQL adalah sebuah Database Management System (DBMS) popular yang 

multithread dan multi-user dengan sekitar 6 juta instalasi di seluruh dunia yang 

memiliki fungsi sebagai Relational Database Management System (RDBMS). 

MySQL dibuat oleh TcX dan telah dipercaya mengelola system dengan 40 buah 

database berisi 10.000 tabel dan 500 diantaranya memiliki 7 juta baris. Selain itu 

MySQL software merupakan suatu aplikasi yang sifatnya open source serta server 

basis data MySQL memiliki kinerja sangat cepat, reliable, dan mudah untuk 

digunakan serta bekerja dengan arsitektur client server atau embedded systems. 

Dikarenakan faktor open source dan popular tersebut maka cocok untuk 

mendemonstrasikan proses replikasi basis data [7]. 

MySQL sebenarnya merupakan turunan salah satu konsep utama dalam 

database sejak lama, yaitu SQL (Structure Query Language). SQL adalah sebuah 

konsep pengoperasian database, terutama untuk pemilihan atau seleksi dan 

pemasukan data yang memungkinkan pengoperasian data dikerjakan dengan 

mudah secara otomatis. Keandalan suatu sistem database (DBMS) dapat diketahui 

dari cara kerja optimizer-nya dalam melakukan proses perintah-perintah SQL, yang 

dibuat oleh user maupun program-program aplikasinya. Sebagai database server, 

MySQL dapat dikatakan lebih unggul dibandingkan database server lainnya dalam 

query data. Hal ini terbukti untuk query yang dilakukan oleh single user, kecepatan 

query MySQL bisa sepuluh kali lebih cepat dari PostgreSQL dan lima kali lebih 

cepat dibandingkan Interbase. 

MySQL memiliki beberapa keistimewaan, antara lain: 

1. Portabilitas. MySQL dapat berjalan stabil pada berbagai sistem operasi seperti 

Windows, Linux, FreeBSD, Mac Os X Server, Solaris, Amiga, dan masih banyak 

lagi. 

2. Open Source. MySQL didistribusikan secara open source, dibawah lisensi GPL 

sehingga dapat digunakan secara Cuma-Cuma. 

3. Multiuser. MySQL dapat digunakan oleh beberapa user dalam waktu yang 

bersamaan tanpa mengalami masalah atau konflik. 
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4. Performance tuning. MySQL memiliki kecepatan yang menakjubkan dalam 

menangani query sederhana, dengan kata lain dapat memproses lebih banyak SQL 

persatuan waktu. 

5. Jenis kolom. MySQL memiliki tipe kolom yang sangat kompleks, seperti 

signed/unsigned integer, float, double, char, text, date, timestamp, dan lain-lain. 

6. Perintah dan fungsi. MySQL memiliki operator dan fungsi secara penuh yang 

mendukung perintash Select dan Where dalam perintah (query). 

7. Keamanan. MySQL memiliki beberapa lapisan sekuritas seperti level 

subnetmask, nama host, dan izin akses user dengan sistem perizinan yang mendetail 

serta sandi yang terenkripsi. 

8. Skalabilitas dan Pembatasan. MySQL mampu menangani basis data dalam skala 

besar, dengan jumlah rekaman (records) lebih dari 50 juta dan 60 ribu tabel serta 5 

milyar baris. Selain itu batas indeks yang dapat ditampung mencapai 32 indeks pada 

tiap tabelnya. 

9. Konektivitas. MySQL dapat melakukan koneksi dengan klien menggunakan 

protokol TCP/IP, Unix soket (UNIX), atau Named Pipes (NT). 

10. Lokalisasi. MySQL dapat mendeteksi pesan kesalahan pada klien dengan 

menggunakan lebih dari dua puluh bahasa. Meskipun demikian, Bahasa Indonesia 

belum termasuk didalamnya. 

11. Antar Muka. MySQL memiliki interface (antar muka) terhadap berbagai 

aplikasi dan bahasa pemrograman dengan menggunakan fungsi API (Application 

Programming Interface). 

12. Klien dan Peralatan. MySQL dilengkapi dengan berbagai peralatan (tool) yang 

dapat digunakan untuk administrasi basis data, dan pada setiap peralatan yang ada 

disertakan petunjuk online. 

13. Struktur tabel. MySQL memiliki struktur tabel yang lebih fleksibel dalam 

menangani ALTER TABLE, dibandingkan basis data lainnya semacam 

PestgreSQL ataupun Oracle [8]. 

 

2.7 Database 

Database adalah suatu sekumpulan data terhubung yang disimpan secara 

bersama-sama pada suatu media, yang diorganisasikan berdasarkan sebuah skema 
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atau struktur tertentu, dan dengan software untuk melakukan manipulasi dalam 

kegunaan tertentu. Dan tidak ada sistem informasi yang bisa dibangun tanpa adanya 

database. Operasi dasar database, yaitu; create database, drop database, create 

table, drop table, insert, retrieve/search, update, dan delete. 

Pemanfaatan database, yaitu; 

1. Salah satu komponen penting dlam sistem informasi, karena merupakan dasar 

dalam menyediakan informasi. 

2. Menentukan kualitas informasi; akurat, tepat waktu, dan relevan. 

3. Mengurangi duplikasi data (data redundancy). 

4. Hubungan data dapat ditingkatkan. 

5. Manipulasi terhadap data dengan cepat dan mudah. 

6. Efisiensi penggunaan ruang penyimpanan. 

Dengan segudang manfaat dan kegunaan yang dimiliki oleh database maka 

sudah seharusnya semua perusahaan baik itu perusahaan skala kecil apalagi 

perusahaan besar memiliki database yang dibangun dengan rancangan yang baik. 

Ditambah dengan pemanfaatan teknologi jaringan komputer maka manfaat 

database ini akan semakin besar. Penggunaan database sekaligus teknologi 

jaringan komputer telah banyak digunakan oleh berbagai macam perusahaan, 

contohnya saja perbankan yang memiliki cabang di setiap kotanya. Perusahaan 

Bank tersebut hanya memiliki satu database yang disimpan di server pusat, 

sedangkan cabangnya terhubung melalui jaringan komputer untuk mengkases 

database yang terletak di server pusat tersebut. 

Kriteria database, yaitu; 

1. Bersifat data oriented dan bukan program oriented. 

2. Dapat digunakan oleh beberapa program aplikasi tanpa mengubah basis 

datanya. 

3. Dapat berkembang dengan mudah, baik volume maupun strukturnya. 

4. Dapat digunakan dengan cara berbeda-beda. 

5. Kerangkapan data minimal [10]. 
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2.8 PHP 

PHP adalah bahasa pemrograman script yang paling banyak dipakai saat ini. 

PHP banyak dipakai untuk memprogram situs web dinamis, walaupun tidak 

tertutup kemungkinan digunakan untuk pemakaian lain. Contoh terkenal dari 

aplikasi PHP adalah forum (phpBB) dan MediaWiki (software dibelakang 

Wikipedia). PHP juga dapat dilihat sebagai pilihan lain dari ASP.NET/C#/VB.NET 

Microsoft, ColdFusion Macromedia, JSP/Java Sun Microsystems, dan CGI/Perl. 

Contoh aplikasi lain yang lebih kompleks berupa CMS yang dibangun 

menggunakan PHP adalah Mambo, Joomla!, Postnuke, Xaraya, dan lain-lain. 

Sejarah PHP 

Pada awalnya PHP merupakan kependekan dari Personal Home Page (Situs 

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

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

sekumpulan script yang digunakan untuk mengolah data form dari web. Selanjutnya 

Rasmus merilis kode sumber tersebut untuk umum dan menamakannya PHP/FI. 

Dengan perilisan kode sumber ini menjadi open source, maka banyak programmer 

yang tertarik untuk ikut mengembangkan PHP. 

Pada November 1997, dirilis PHP/FI 2.0. Pada rilis ini interpreter PHP sudah 

diimplementasikan dalam program C. Dalam rilis ini disertakan juga modul-modul 

ekstensi yang meningkatkan kemampuan PHP/FI secara signifikan. Pada tahun 

1997, sebuah perusahaan bernama Zend menulis interpreter PHP menjadi lebih 

bersih, lebih baik, dan lebih cepat. Kemudian pada Juni 1998, perusahaan tersebut 

merilis interpreter baru untuk PHP dan meresmikan rilis tersebut sebagai PHP 3.0 

dan singkatan PHP dirubah menjadi akronim berulang PHP: Hypertext 

Preprocessing. 

Pada pertengahan tahun 1999, Zend merilis interpreter PHP baru dan rilis 

tersebut dikenal dengan PHP 4.0. PHP 4.0 adalah versi PHP yang paling banyak 

dipakai pada awal abad ke021. Versi ini banyak dipakai disebabkan kemampuannya 

untuk membangun aplikasi web kompleks tetapi memiliki kecepatan dan stabilitas 

yang tinggi. Pada Juni 2004, Zend merilis PHP 5.0. Dalam versi ini juga 

memasukkan model pemrograman berorientasi objek ke dalam PHP untuk 
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menjawab perkembangan bahasa pemrograman ke arah paradigma berorientasi 

objek [8]. 

Kelebihan PHP dari bahasa pemrograman lain: 

1. Bahasa pemrograman PHP adalah sebuah bahasa script yang tidak melakukan 

sebuah kompilasi dalam penggunaannya. 

2. Web Server yang mendukung PHP dapat ditemukan dimana-mana dari mulai 

apache, IIS, Lighttpd, hingga Xitami dengan konfigurasi yang relatif mudah. 

3. Dalam sisi pengembangan lebih mudah, karena banyaknya milis-milis dan 

developer yang siap membantu dalam pengembangan. 

4. Dalam sisi pemahaman, PHP adalah bahasa scripting yang paling mudah karena 

memiliki referensi yang banyak. 

5. PHP adalah bahasa open source yang dapat digunakan diberbagai mesin (Linux, 

Unix, Macintosh, Windows) dan dapat dijalankan secara runtime melalui console 

serta juga dapat menjalankan perintah-perintah system [9]. 


