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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

Pada bab ini akan dibahas tentang ESP8266, sensor DHT22, GSM Shield 

dan komponen-komponen elektronika. Semua pembahasan tersebut berguna dalam 

menunjang sistem yang akan dibuat, sehingga sistem dapat berjalan sesuai yang 

diharapkan. 

2.1 Wireless Sensor 

Wireless Sensor merupakan kesatuan dari proses pengukuran, komputasi 

dan komunikasi yang memberikan kemampuan administrasi kepada sebuah 

perangkat, observasi, dan melakukan penanganan terhadap setiap kejadian dan 

fenomena yang terjadi di lingkungan. Jaringan sensor nirkabel dapat digunakan 

pada berbagai aplikasi kehidupan seperti sistem pemantauan aktifitas gunung 

berapi, sistem pemantauan pergerakan bumi, peringatan terjadinya kebakaran hutan 

dan lain-lain. 

Secara umum Jaringan Sensor Nirkabel terdiri dari dua komponen, yaitu 

node sensor dan sink. Node sensor merupakan komponen kesatuan dari jaringan 

yang dapat menghasilkan informasi, biasanya merupakan sebuah sensor atau juga 

dapat berupa sebuah actuator yang menghasilkan feedback pada keseluruhan 

operasi. Sink merupakan kesatuan yang mengumpulkan informasi dari node sensor 

sehingga dapat dilakukan pengolahan informasi lebih lanjut.  

Proses Sensing adalah teknik untuk mengumpulkan informasi mengenai 

sebuah objek atau sebuah proses, termasuk terjadinya peristiwa seperti perubahan 

suhu atau tekanan pada suatu tempat. Seperti misalnya tubuh manusia memiliki 

banyak sensor yang dapat digunakan untuk menangkap informasi dari lingkungan. 

Informasinya misalnya suara (telinga) dan indera pencium (hidung). Contoh 

tersebut tidak perlu menyentuh suatu objek untuk mendapatkan informasi dari 

objek tersebut. Pengertian sensor dari teknik kerjanya adalah sebuah perangkat 

yang dapat menerjemahkan parameter dari sebuah kejadian di dunia nyata kedalam 

sebuah sinyal yang dapat diukur dan dianalisa. 
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2.2 Sensor DHT22 (AM2302) 

Sensor DHT merupakan sensor suhu dan kelembaban dari Aosong 

Electronic terderi dua bagian yaitu sensor kelembaban kapasitif dan thermistor. 

Sensor ini memerlukan rangkaian pengendali sinyal dan ADC karena menggunakan 

mikropengendali dengan keluaran sinyal digital. DHT memiliki beberapa varian 

salah satunya yaitu DHT22 (AM2302) Contoh sensor dapat dilihat dalam Gambar 

2.1 dan spesifikasi dari sensor sebagai berikut: 

 Rentang catu daya: 3,3 - 6 Volt DC (tipikal 5 VDC) 

 Konsumsi arus pada saat pengukuran antara 1 hingga 1,5 mA 

 Konsumsi arus pada moda siaga antara 40-50 µA 

 Sinyal keluaran: digital lewat bustunggal dengan kecepatan 5 ms / operasi 

(MSB-first) 

 Elemen pendeteksi: kapasitor polimer (polymer capacitor) 

 Jenis sensor: kapasitif (capacitive sensing) 

 Rentang deteksi kelembapan / humidity sensing range: 0-100% RH (akurasi 

±2% RH) 

 Rentang deteksi suhu / temperature sensing range: -40° ~ +80° Celcius 

(akurasi ±0,5°C) 

 Resolusi sensitivitas / sensitivity resolution:  0,1%RH; 0,1°C 

 Pengulangan / repeatibility: ±1% RH; ±0,2°C 

 Histeresis kelembapan: ±0,3% RH 

 Stabilitas jangka panjang: ±0,5% RH / tahun 

 Periode pemindaian rata-rata: 2 detik 

 Ukuran: 25,1 x 15,1 x 7,7 mm[3] 

 

Gambar 2.1 Sensor DHT22/AM2302 
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2.3 ESP8266 

ESP8266 adalah sebuah mikrokontroler yang menawarkan sistem jaringan 

WiFi yang berdiri sendiri menggunakan protocol TCP/IP dimana dapat 

memberikan koneksi ke node sensor. Ketika ESP8266 terkoneksikan ke board 

mempunyai kemampuan untuk menyimpan dan memproses, oleh sebab itu dapat 

dengan mudah terhubungkan ke sensor[4]. 

ESP8266 (IEEE 802.11) standard-based 2.4 GHz ISM band mempunyai 

jangkauan yang bagus, menyediakan data rates yang tinggi dan dapat digunakan 

dengan laptop atau smartphones. Contoh sensor dapat dilihat pada Gambar 2.2 dan 

spesifikasi modul WiFi ESP8266 sebagai berikut: 

 Mendukung protokol 802.11 b/g/n 

 Wi-Fi direct (P2P/point-to-point), soft-AP/Acces point 

 Mendukung WEP, TKIP, AES dan WAPI 

 Terintegrasi TCP/IP protokol stack 

 Terintegrasi TR switch,  LNA (penguat derau rendah), 

 Power amplifier/penguat daya 24 dBm 

 Terintegrasi dengan PLL, regulators (pengatur tegangan), dan pengelola 

daya 

 Daya keluaran mencapai +19.5dBm pada mode 802.11b 

 Mendukung berbagai macam antenna 

 Kebocoran arus saat non-aktif < 10uA 

 Low power 32-bit CPU dapat digunakan sebagai processor 

 Antarmuka SDIO 2.0, SPI, UART 

 STBC, 1×1 MIMO, 2×1 MIMO 

 Waktu tunda dari sleep mode hingga transmisi data < 2ms 

 Standby power consumption of  < 1.0mW (DTIM3) 
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Gambar 2.2 ESP8266 

 

2.4 Real Time Clock 

Real-time clock DS1307 adalah IC yang dibuat oleh perusasahaan Dallas Sem-

iconductor. IC ini memiliki kristal yang dapat mempertahankan frekuensinya 

dengan baik. Real-time clock DS1307 memiliki fitur sebagai berikut: 

1. Real-time clock (RTC) meyimpan data-data detik, menit, jam, tanggal dan 

bulan dalam seminggu, dan tahun valid hingga 2100. 

2. 56-byte, battery-backed, RAM nonvolatile (NV) RAM untuk penyimpanan. 

3. Antarmuka serial Two-wire (I2C). 

4. Sinyal keluaran gelombang-kotak terprogram (Programmable 

squarewave). 

5. Deteksi otomatis kegagalan-daya (power-fail) dan rangkaian switch. 

6. Konsumsi daya kurang dari 500nA menggunakan mode bateri cadangan 

dengan operasional osilator. 

7. Tersedia fitur industri dengan ketahanan suhu: -40°C hingga +85°C. 

8. Tersedia dalam kemasan 8-pin DIP atau SOIC. 

Contoh bagan Real Time Clock tama katas dapat dililhat dalam Gambar 2.3 

 

Gambar 2.3 Diagram PIN Real Time Clock DS1307 
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daftar pin RTC DS1307 adalah sebagai berikut: 

1. VCC – Primary Power Supply. 

2. X1, X2 – 32.768kHz Crystal Connection. 

3. VBAT – +3V Battery Input. 

4. GND – Ground. 

5. SDA – Serial Data.\ 

6.  

7. SCL – Serial Clock. 

8. SQW/OUT – Square Wave/Output Driver. 

 

2.5 Modul SIM800LGPRS  

SIM800L adalah salah satu Module GSM/GPRS Serial  yang dapat 

digunakan dengan Arduino/AVR Ada beberapa tipe dari Modul  

SIM800/SIM800L yang akan dibahas disini adalah versi mini SIM800L 

dengan Micro SIM. Contoh Modul dalam Gambar 2.4 dan berikut spesifikasi 

Modul SIM800LGPRS: 

1. Chip: SIM800L 

2. Freq : QuadBand 850/900/1800/1900Mhz 

3. Module size: 2.5cmx2.3cm 

4. Transmitting power 

5. Class 4 (2W) at GSM 850 and EGSM 900 

6. Class 1 (1W) at DCS 1800 and PCS 1900GPRS connectivity 

7. GPRS multi-slot class 12 default 

8. GPRS multi-slot class 1~12 (option) 

9. Temperature range Normal operation: 40°C ~ +85°C 

 

Gambar 2.4 SIM 800L GPRS Module Adapter Board GSM Micro SIM Card 
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2.6 Arduino Uno R3 

Arduino Uno R3 adalah sistem minimum berbasis mikrokontroller AT-

mega328P jenis AVR. Arduino Uno R3 memiliki 14 digital input/output (6 dian-

taranya dapat digunakan untuk PWM output), 6 analog input, 16 MHz osilator kris-

tal, USB connection, power jack, ICSP header dan tombol reset. Skema dari Ar-

duino Uno R3 tampak dari atas dapat dilihat dalam gambar 2.5 dengan karekteristik 

sebagai berikut: 

 Operating Voltage 5 VDC. 

 Rekomendasi input Voltage 7-12 VDC 

 Batas input Voltage 6-20 VDC. 

 Memiliki 6 buah input analog. 

 DC Current setiap I/O Pin sebesar 40mA. 

 DC Current untuk 3.3V Pin sebesar 50mA. 

 Flash memory 32 KB. 

 SRAM sebesar 2 KB. 

 EEPROM sebesar 1 KB. 

 11 Clock Speed 16 MHz. 

 

Gambar 2.5 Arduino Uno R3 

 

2.7 Web Service 

Web Service adalah aplikasi website yang menyediakan layanan pengolahan 

data dan sebagainya. Perbedaan umum aplikasi web service dan aplikasi website 

lain pada umunya adalah aplikasi web service tidak memilki antarmuka, namun 

dapat diakses melalui internet. 
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Web Service merupakan suatu sistem yang dirancang untuk mendukung 

interoperabilitas dan interaksi komunikasi antar sistem (aplikasi) dalam suatu 

jaringan. Web service diartikan sebagai sepotong atau sebagian informasi atau 

proses yang dapat diakses oleh siapa saja, kapan saja dengan menggunakan piranti 

apa saja, terikat dengan sistem operasi atau bahasa pemrograman yang digunakan 

Contoh ilustrasi Web Service dalam Gambar 2.6. 

 

Gambar 2.6 Web Service 

2.8 Databases 

Database adalah sekumpulan data yang sudah disusun sedemikan rupa 

dengan ketentuan atau aturan tertentu yang saling berelasi sehingga memudahkan 

pengguna dalam mengelolanya juga memudahkan memperoleh informasi. Selain 

sebagai pusat informasi Database juga sebagai kumpulan file, tabel, atau arsip yang 

saling terhubung yang disimpan dalam media elektronik. Contoh ilustrasi 

penyimpanan Database ada dalam Gambar 2.7 

 

Gambar 2.7 Database  

Salah satu contoh databases freeware adalaha MySql merupakan perangkat 

lunak DBMS (Databases Management System) berfungsi untuk memanipulasi data 

mulai dari insert, update, edit dan delete. 
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 Untuk interface MySql mengunakan command line. Untuk mempermudah 

proses dalam manajemen data MySql dapat di integrasikan dengan phpMyAdmin. 

Contoh Interface phpMyAdmin dalam Gambar 2.8 

 

Gambar 2.8 Interface phpMyAdmin 

 

2.9 Penyimpanan Benih BALITTAS Malang 

 Penyimpanan benih sangat penting apabila benih yang di kelolah tidak dapat 

segera di tanam, atau masih perlu waktu cukup lama untuk menggunakan benih 

hasil dari lapangan. Dalam penyimpanan benih sangat di pengaruhi oleh berbagai 

faktor. Faktor-faktor yang perlu di perhatikan dalam penyimpanan benih adalah: 

kondisi ruangan simpan (seed storage), vigor awal benih, kadar awal benih, 

kelembaban nisbi dan suhu ruangan simpan, serta serangga hama dan cendawan 

gudang, smuanya akan menentukan kemampuan benih untuk bertahan hidup dalam 

penyimpanan.  

 Penyimpanan benih dapat dibedakan dalam tiga tujuan yaitu: i) pendek 

(sampai dengan 2 tahun) benih di simpan pada ruangan simpan (gudang benih) pada 

suhu kamar (25°-30°C) dan kelembaban nisbi 60% dengan ventilasi udara yang 

lancar. Benih dikemas dalam karung goni berlapis plastic, kantong plastik tebal 

0,08mm atau dalam kaleng, dengan kadar air ±%. Alas tumpukan benih dari kayu 

setinggi 10-20 cm. penyimpanan jangka pendek hanya untuk benih yang segera 

akan di tanam atau yang akan dikirim kelain daerah ;ii) jangka menengah (2-10 

tahun), benih disimpan dalam seed storage  yang bersuhu 5°-20°C dan kelembaban 

nisbi ruang 45-50%. Kadar air benih 7-8% dan dikemas dengan kantong plastik 
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tebal 0,08 mm, atau kantong alumunium foil tebal 0,08 mm atau dalam kaleng yang 

tertutup rapat dengan parafin. Penyimpanan disini biasanya untuk benih koleksi 

aktif; iii) jangka panjang (10-50 tahun), benih disimpan dalam cold storage yang 

bersuhu (-20°C)-(-5°C) dan kelembaban nisbi ruang 40%. Kadar air benih 6-7% 

dan benih dikemas dalam kantong alumunium foil tebal 0,08-0,12 mm atau dalam 

botol gelas dengan tutup berlapis karet atau semua kemasan yang termasuk kedap 

uap air. Penyimpana pada ruang ini biasanya hanya digunakan untuk koleksi plasma 

nutfah atau koleksi pasif.  

 Perbedaan yang sangat menyolok adalah bahwa benih rekalsitran tidak 

dapat disimpan lama dan dalam penyimpanan memerlukan kadar air tinggi (20-

50%) tergantung spesiesnya. Benih ortodoks dapat disimpan lama dan 

penyimpanannya memerlukan kadar air rendah (5-10%) tergantung spesiesnya. 

 Adapun tempat pengujian alat dilakukan di dalam gudang benih 

BALITTAS Malang  jangka pendek yang bersuhu ≤25°C dan RH ≤ 75%, apabila 

suhu di atas 25°C dinyatakan bahaya dan di bawah 25°C dalam kondisi Aman 

karena benih yang tersimpan di dalam gudang benih BALITTAS Malang adalah 

benih jangka pendek seperti benih kapas,kenaf,rosella herbal,wijen dan jarak 

kepyar. 

 


