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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

Pada Bab ini berisi landasan teori sebagai parameter rujukan untuk 

penelitian ini. Adapun landasan teori tersebut adalah tentang Komponen Kaleng, 

sistem monitoring, sistem pendeteksi, Arduino, Sensor LDR, Wifi ESP 8622, Web 

Server dan hasil dari penelitan terkait. 

 

1.1 Komponen Kaleng 

Dalam proses pembuatan sebuah kaleng memiliki tahapan : 

1. Pelapisan  

Lembar bahan dasar baja dilapisi dengan dengan timah putih (Sn) menggunakan 

elektrolisa, yaitu pelapisan menggunakan listrik galvanis sehingga menghasilkan 

lapian timah yang tpis dan rata (Sutrisno, 2013). 

2. Printing  

  Proses untuk pembuatan design dan melindungi kaleng dari karat dan mencegah 

reaksi antara tinplate dengan bahan yang akan dikemas (Sutrisno, 2013). 

3. Slitting proses dimana dilakukan pemtongan tinplate menjadi body blank atau  

strip yang digunakan untuk membentuk komponen kaleng sesuai dengan 

kebutuhan yang ada (Sutrisno, 2013). 

4. Presing merupakan proses pembentukan komponen kaleng yaitu :  

a. Tutup atas  

Pembuatan penutup atas berdasarkan bentuk kaleng yaitu :  

1) Roundcan  

Penutup kaleng yang berbentuk lingkaran disebut komponen ring, 

dalam pembuatan komponen ring memiliki 4 tahapan dalam proses 

presing yaitu proses membentuk ring, proses pembentukan percing, 

proses pembentukan countersink dan proses pembentukan curling 

(Sutrisno, 2013). 
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2) Rectangularcan

Penutup kaleng atas yang berbentuk kotak disebut Top End, dalam

pembuatan komponen Top End ini proses sama dengan pembuatan

kompnen ring (Sutrisno, 2013).

b. Tutup bawah

Pembuatan penutup bawah berdasarkan bentuk kaleng yang dibuat yaitu :

1) Roundcan

Penutup bagian bawah biasanya disebut dengan komponen bottom,

proses pembuatan komponen bottom yaitu proses pembentukan bottom

berbentuk lingkaran dan yang terakhir dilakukan proses pembentukan

curling (Sutrisno, 2013).

2) Rectangularcan

Proses pembuatan penutup bawah berbentuk kotak ini dalam proses

pembuatannya sama halnya dengan penutup bawah berbentuk lingkaran

dan memiliki 2 proses tahapan yang sama seperti proses membentuk

bottom berbentuk kotak dan proses terakhir membentuk curling

(Sutrisno, 2013).

5. Assembly

Merupakan proses perakitan antara bodi kaleng dengan komponen penutup atas

dan bawah menjadi satu kesatuan sehingga menghasilkan sebuah kaleng utuh

dimana dalam proses penyambungannya membutuhkan mesin welding sebagai

penyambung bodi dan mesin seaming sebagai penyatu komponen atas dan

bawah (Sutrisno, 2013).

2.4 Sistem monitoring 

2.4.1 Definisi 

Monitoring adalah proses pengumpulan dan analisis informasi berdasarkan 

indikator yang ditetapkan secara sistem matis dan kontinu tentang suatu kegiatan 

atau program sehingga mampu dilaksanakan tindakan koreksi untuk 

penyempurnaan kegiatan itu selanjutnya. (Astutic & Susanto, 2013) 

Monitoring akan memberikan informasi tentang status dan kecenderungan 

bahwa pengukuran dan evaluasi yang diselesaikan berulang dari waktu ke waktu,  
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pemantauan umumnya dilakukan untuk tujuan tertentu, untuk memeriksa terhadap  

proses  berikut objek atau untuk mengevaluasi kondisi maupun kemajuan menuju 

tujuan hasil manajemen atas efek tindakan dari beberapa jenis antara lain  tindakan 

untuk mempertahankan manajemen yang sedang berjalan (Astutic & Susanto, 

2013). 

 Umumnya, output monitoring berupa progress report proses. Output 

tersebut diukut secara deskripstif maupun non-deskriptif, output monitoring 

bertujuan untuk mengetahui kesesuain proses telah berjalan. Output monitoring  

berguna pada perbaikan mekanisme proses  kegiatan dimana monitoring dilakukan. 

 

2.4.2 Proses Monitoring 

Proses monitorig adalah proses dimana dilakukannya pengumpulan data 

serta memantau hasil dari kemajuan object program. Proses moitoring berfokus 

memantau perubahan yang menitik beratkan pada proses dan hasil keluaran. 

Monitoring memiliki beberapa tujuan,yaitu : (Astutic & Susanto, 2013) 

1. Mengkaji apakah kegiatan monitoring yang telah direncanakan sesuai 

dengan rencana awal. 

2. Mengamati dan memantau setiap aktivitas proses monitoring terhadap 

object program. 

3. Mengidentifikasi setiap permasalahan yang timbul supaya dapat teratasi 

dengan cepat. 

4. Menyesuaikan kegiatan dengan lingkungan yang berubah tanpa 

menyimpang dari tujuan awal 

Melakukan penilaian dan manajemen apakah pola kerja yang digunakan sesuai 

dengan rencana dan mampu mencapai tujuan kegiatan. 

 

2.4.3 Tujuan Monitornig 

Terdapat beberapa tujuan sistem monitoring. Tujuan sistem monitoring 

dapat ditinjau dari beberapa segi, misalnya segi objek dan subjek yang dipantau, 

serta hasil dari proses monitoring itu sendiri. Adapun beberapa tujuan dari sistem 

monitoring yaitu (Amsler, dkk,2009) yaitu : 
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1. Memastikan suatu proses dilakukan sesuai prosedur yang belaku. 

Sehingga proses berjalan sesuai jalur yang disediakan (on the track). 

2. Menyediakan probalitas tinggi akan keakuratan data bagi pelaku 

monitoring.  

3. Mengidentifikasi hasil yang tidak diinginkan pada suatu proses 

dengan cepat (tanpa menunggu proses selesai). 

4. Menumbuh kembangkan motivasi dan kebiasaan positif. 

 

2.5 Sistem Pendeteksi 

Deteksi adalah suatu proses untuk memeriksa atau melakukan pemeriksaan 

terhadap sesuatu dengan menggunakan cara dan teknik tertentu. Deteksi dapat 

digunakan untuk berbagai masalah, misalnya dalam sistem pendeteksi suatu 

penyakit, dimana sistem mengidentifikasi masalah-masalah yang berhubungan 

dengan penyakit yang biasa disebut gejala. Tujuan dari deteksi adalah memecahkan 

suatu masalah dengan berbagai cara tergantung metode yang diterapkan sehingga 

menghasilkan sebuah solusi. 

 

2.6 Arduino 

Arduino adalah pengendali mikro single-board yang bersifat open-source, 

diturunkan dari Wiring platform, dirancang untuk memudahkan penggunaan 

elektronik dalam berbagai bidang. Salah satu tokoh penciptanya adalah Massimo 

Banzi. Papan ini merupakan perangkat keras yang bersifat “open source” sehingga 

boleh dibuat oleh siapa saja. 

Arduino dibuat dengan tujuan untuk memudahkan eksperimen atau perwujudan 

berbagai peralatan yang berbasis mikrokontroller, misalnya : 

 Pemantauan ketinggian air di waduk, 

 Pelacakan lokasi mobil, 

 Penyiraman tanaman secara otomatis, 

 Otomasi akses pintu ruangan, dan 

 Pendeteksi keberadaan orang untuk pengambilan keputusan. 

Berbagai jenis kartu Arduino tersedia, antara lain Arduino Uno, Arduino 

Diecimila, Arduino Duemilanove, Arduino Leonardo, Arduino Mega, dan Arduino 
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Nano. Walaupun ada berbagai jenis kartu Arduino, secara prinsip pemrograman 

yang diperlukan menyerupai. Hal yang membedakan adalah kelengkapan fasilitas 

dan pin-pin yang perlu digunakan.   

 

Tabel 2.1 Macam-macam Arduino (Kurniawati, 2016) 

No. Jenis 

Arduino 

Penjelasan Gambar 

1 Arduino 

Uno 

Arduino Uno merupakan papan 

mikrokontroller berdasarkan 

ATmega  

 

2 Arduino 

Due 

Arduino Due merupakan papan 

mikrokontroller berdasarkan 

Atmel SAM3X8E ARM 

Cortex-M3 CPU   

3 Arduino 

Leonardo 

Arduino Leonardo merupakan 

papan mikrokontroller 

berdasarkan ATmega32u4  

 

4 Arduino 

Mega 2560 

Papan Arduino dilengkapi 

dengan pin analog, pin digital, 

dan port serial. papan 

mikrokontroller ATmega2560 
 

5 Arduino 

Intel 

Galileo 

Galileo merupakan papan 

mikrokontroller berdasarkan 

Intel® Quark SoC X1000 

Application Processor, 32-bit 

sistem Pentium-kelas Intel pada 

sebuah chip. 
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6 Arduino 

Pro Mikro 

AT 

Arduino Mikro merupakan 

board mikrokontroller 

berdasarkan ATmega32u4 

yang dikembangkan bersama 

Adafruit 

 

7 Arduino 

Nano R3 

Arduino Nano R3 merupakan 

sebuah papan kecil, lengkap 

dan berdasarkan ATmega328 

(Arduino Nano 3.x) atau 

ATmega168 (Arduino Nano 

2.x) 

 

8 Arduino 

Pro Mini 

Arduino ProMini ditujukan 

untuk pengguna tingkat lanjut 

yang membutuhkan 

fleksibilitas, biaya rendah dan 

ukuran kecil 
 

9 Arduino 

Mega ADK 

Arduino MEGA ADK 

merupakan board 

mikrokontroller ATmega2560 

 

10 Arduino 

Esplora 

Arduino Esplora merupakan 

papan mikrokontroller berasal 

dari Arduino Leonardo. Esplora 

berbeda dari semua papan 

Arduino sebelumnya dalam hal 

ini menyediakan sejumlah 

built-in, siap digunakan set 

sensor on board untuk interaksi 
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Arduino NANO 

Ardunio Nano dapat diberi tenaga dengan power yang diperoleh dari 

koneksi kabel Mini-B USB atau via Supply power External. External power supply 

dapat langsung dihubungkan ke bord Arduino Nano melalui pin 30 atau Vin 

(unregulated 6V – 20V ) dan bisa juga menggunakan pin 27 dengan tegangan 5V. 

Memori Arduino Nano pada Chip ATmega 328P memiliki memori 32 KB dengan 

0.5 KB telah digunakan untuk bootloader. ATmega 328P memiliki jumlah SRAM 

2 KB dan EEPROM 1 KB ( yang dapat dibaca dan ditulis menggunakan EEPROM 

library). 

Input dan Output, Arduino Nano memiliki jumlah pin sebanyak 14 pin yang 

dapat digunakan untuk input dan output dan memiliki beberapa fungsi pinMode(), 

digitalWrite(), digitalRead(). Pin Arduino Nano bekerja pada tegangan 5V dengan 

Arus 20mA serta memiliki tahanan pull – up 20 – 50k ohm. 

Arduino NANO memeiliki beberapa fasilitas untuk komunikasi dengan 

komputer, Arduino lainnya maupun microcontroller lainnya. Atmega 328 

menyediakan serial komunikasi UART TTL (5V), yang tersedia pada pin digital 0 

(RX) dan 1 (TX).  

 

Gambar 2.1 Board Arduino NANO ATmega 328 (Kurniawati, 2016) 

 

Deskripsi Arduino Nano ATmega 328  

Tabel 2.2 Deskripsi Arduino Nano (Kurniawati, 2016) 

Chip Microcontroller ATmega328P 

Tegangan pengoperasian 5V 

Tegangan input yang disarankan 7-12V 

Batas tegangan input 6-20v 

Jumlah pin I/O digital 14 (6 diantaranya output PWM) 
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Jumlah pin input analog 6 buah 

Arus DC tiap pin I/O 40 mA 

Arus DC untuk pin 3.3V 50 mA 

Memori Flash 32 KB(ATmega328), 0.5kb bootloader 

SRAM 2 KB (ATmega328) 

EEPROM 1 KB (ATmega328) 

Clock Speed 16 Mhz 

Dimensi 45 mm X 18 mm 

Berat 5 g 

 

2.7 Sensor LDR 

Sensor LDR ( Light Dependent Resistor) adalah jenis resistor yang nilai 

hambatannya dipengarui oleh resistensi cahaya. Sensor LDR terbuat dari cadmium 

sulide yaitu merupakan bahan semikonduktor yang resistansinya berubah-ubah 

menurut banyaknya cahaya (sinar) yang mengenainya. 

Resistansi LDR pada tempat yang gelap pada umumnya mencapai sekitar 10 

MW, dan di tempat yang terang LDR memiki resistansi yang turun menjadi sekitar 

150 W (Vrileuwis, 2013). 

 

Gambar 2.2 Sensor LDR (Yuliansyah H. , 2016) 

2.8 Wifi ESP 8266 

ESP8266 dikembangkan oleh pengembang asal negeri tiongkok yang bernama 

“Espressif”. Produk seri ESP8266 memiliki banyak sekali varian. Salah satu varian 

yang paling sering kita jumpai adalah ESP8266 seri ESP-01. 

Pada Tahun 2014, AL – Thinker manufactur pihak ketiga dari modul ini 

mengeluarkan modul ESP-01 dimana modul ini menggunakan AT-Command 
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sebagai konfigurasinya. Harga yang dimiliki lebih murah, memiliki dimensi modul 

yang kecil dan penggunaan daya yang rendah (Yuliansyah H. , 2016). 

Modul ESP -01 memiliki form factor 2x4 DIL dengan dimensi 14,3 x 24,8 mm. 

Catu daya yang dibutuhkan berkisar 3,3 volt. 

 

 

Gambar 2.3 Wifi ESP 8266 (Yuliansyah H. , 2016) 

 

Tabel 2.3 Deskripsi Wifi ESP 8266 (Yuliansyah H. , 2016) 

Menggunakan Jaringan  802.11 b/g/n 

WI – FI  Direct (P2P), soft – AP  

Tegangan Output pada 802.11 + 19.5 dBm 

Power down leakeage current < 10 uA 

Intregated low power 32 – bit CPU 

Konsumsi daya posisi siaga 1.0mW (DTIM3). 

Integrated TCP/IP protocol stack 

SDIO 1.1 / 2.0, SPI, UART 

STBC 1×1 MIMO, 2×1 MIMO 

Wake up and transmit packets 2ms 

Flash Memori 1 MB 

Operation Level 5 v 

Power Supply External 5 v 

 

2.8.1 AT - Command 

Modul wireless ESP8266 yang digunakan pada penelitian ini memiliki 

firmware bawaan pabrik yang mendukung perintah AT-Command. Sekumpulan 

daftar dari Hayes command merupakan deskripsi dari AT-Command. Hayes 

command dikembangkan oleh Dennis Hayes pada tahun 1981 sebagai daftar 
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perintah untuk melakukan konfigurasi modem dengan menggunakan jalur serial 

interface (Yuliansyah H. , 2016). 

Beberapa perintah dasar modul Wifi ESP 8622 yaitu (Yuliansyah H. , 2016) : 

Tabel 2.4 Perintah dasar instruksi modul wifi ESP 8622 

Tipe Format Instruksi Deskripsi 

Test AT+<....>=? Query perintah set atau perintah parameter 

internal dan rentang nilainya 

Query AT+<....>? Mengembalikan nilai saat ini pada parameter 

Set AT+<....>=<....> Mengatur nilai parameter yang ditetapkan 

oleh pengguna dalam perintah 

Execute AT+<....> Menjalankan dan mengeksekusi perintah 

 

Module Wifi ESP 8622 juga memiliki beberapa perintah ATCommand 

dengan fungsinya seperti pada tabel dibawah ini (Yuliansyah H. , 2016) : 

Tabel 2.5 Daftar AT-Command 

AT-Command Function Respone 

AT Working OK  

AT+RST Restart OK [System Ready, 

Vendor:www.aithinker.com] 

AT+GMR Firmware 

version 

AT+GMR 0018000902 OK 

AT+CWLAP List Access Point AT+CWLAP +CWLAP:(4,"AP 

1",38,"70:62:b8:6f:6 d:58",1) 

+CWLAP:(4,"AP 2",83,"f8:7b:8c:1e:7c 

:6d",1) OK 

AT+CWJAP? 

AT+CWJAP= 

”SSID”,”PASS” 

Join Access 

Point 

Query AT+CWJAP? +CWJAP:"AP 1" 

OK 

 

2.9 Web Server 

Webserver merupakan sofware yang memberikan layanan berbasis data dan 

memiliki fungsi menerima permintaan dari HTTP atau HTTPS pada sebuah klien 

yang biasa kita sebut web browser seperti Mozila Firefox dan Google Crome 

(Warman & Usman, 2015). 
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HTTP adalah protokol yang paling banyak digunakan di internet. Setiap 

browser web dan server saling berhubungan dan bertukar informasi menggunakan 

protokol ini. HTTP merupakan protokol reguest yang bisa membuat komputer 

untuk saling berkomunikasi lebih efisien dalam satu waktu langsung berjam-jam, 

berhari-hari dan berminggu-minggu. Beberapa program yang dapa digunakan 

seperti (Warman & Usman, 2015). Salah satu program yang dapat digunakan adalah 

XAMPP. 

XAMPP merupakan server yang berdiri sendiri ( localhost ) , dan memiliki 

beberapa program didalamnya seperti Apache HTTP server, MySQL Database dan 

PHP serta Perl merupakan penerjemah bahasa pemograman. Program ini tersedia 

dalam GNU General Public License dan bebas, merupakan web server yang mudah 

digunakan yang dapat mampu melayani halaman dinamis. Saat ini, Appserv 

tersedia untuk sistem operasi Microsoft Windows, Linux, Sun Solaris dan Mac OS 

X. Server web yang penulis pakai menggunakan xampp v3.2.1, yang mana sudah 

terdapat didalamnya program apache 2.2, MySql dan php (Warman & Usman, 

2015). 

2.10 Hasil Penelitian Terkait 

Hasil penelitian yang telah dilakukan dan berkaitan dengan penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

Penelitian yang telah dilakukan oleh S.Arul Mozhi, Avanti 

Prabhakaran,V.Mathivathani, R.Priyanka (2014) tentang “Crack Detector Robot 

Using LED-LDR”  membahas tentang keretakan jalur rel kereta api dengan 

menggunakan robot dan sensor LDR beserta GPS sebagai alat pendeteksi 

keretakan jalur rel dimana penelitian ini untuk mengurangi angka kecelakaan 

kereta api yang disebabkan jalur rel yang kurang perawatan dan pengawasannya. 


