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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Raspberry Pi 

 Raspberry Pi merupakan modul mikro komputer yang juga mempunyai 

input dan output digital port seperti pada board mikrokontroller. Tujuan dari 

pemakaian raspberry pi ini adalah untuk mempercepat waktu proses dari sebuah 

aktivitas baik dari pembuatan, pengemasan, atau sebuah perakitan pada suatu 

proyek pengontrolan. Juga dapat memanipulasi fungsi-fungsi untuk membuat 

berbagai sistem.  

 Raspberry Pi terdiri dari banyak bagian perangkat keras yang penting 

dengan beberapa fungsi yang penting. Bagian utama dari Raspberry Pi adalah 

processor nya. Setiap Raspberry Pi memiliki BCM2837 Chip Broadcom yang 

mewujudkan suatu CPU inti ARM1176JZF-S. Chip ini memiliki clock speed 

700MHz dan merupakan sistem 32-bit. A Raspberry Pi memiliki slot kartu SD 

untuk kartu SD yang bertindak sebagai media penyimpanan yang semuanya 

termasuk sistem operasi dan file lainnya disimpan dalam kartu SD. Port HDMI 

digunakan sebagai audio dan video output. Sebuah HDMI ke DVI (Digital Visual 

Interface) converter dapat digunakan untuk mengkonversi sinyal HDMI ke DVI 

yang biasanya digunakan oleh monitor.  

 Raspberry Pi 3 mebutuhkan catu tegangan 5V DC melalui micro USB. 

Perangkat ini juga memiliki konektor video komposit RCA untuk output video 

serta jack stereo 3,5 mm untuk output audio. Raspberry Pi 3 memiliki 26 GPIO 

pin yang membantu untuk terhubung ke peripheral tingkat rendah dan expansion 

boards. Raspberry Pi 3 yang sangat berbeda dari mikrokontroler kebanyakan, dan 

sebenarnya lebih seperti komputer daripada Arduino. Maka dari itu Raspberry 

disini digunakan untuk mengolah data yang dihasilkan oleh Sensor DHT 11, 

Sensor MQ7, Dan Sensor YL-83.  
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 Pada Gambar 2.1 terdapat mikrokontroler  Raspberry Pi 3, dan pada Gambar 

2.2 terdapat diagram blok Raspberry Pi 3. Raspberry Pi 3 mempunyai spesifikasi 

yang terdapat pada Tabel 2.1 berikut:  

 

 

 

Gambar 2.1 Raspberry Pi 3 

 

 

 

Gambar 2.2 Diagram Blok Raspberry Pi 3 
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Tabel 2.1 Spesifikasi Raspberry Pi 3 

SoC Broadcom BCM2836 (CPU, GPU, 

DSP, SDRAM) 

CPU 900 MHz quad-core ARM Cortex 

A7 (ARMv7 instruction set) 

GPU Broadcom VideoCore IV @ 250 

MHz 

Memori 1 GB 

USB ports 4 

Video input 15-pin MIPI camera interface (CSI) 

connector 

Video output HDMI, composite video (PAL and 

NTSC) via 3.5 mm jack 

Audio input I²S 

Audio output Analog via 3.5 mm jack; digital via 

HDMI and I²S 

Storage MicroSD 

Network Peripherals: 17 GPIO plus specific 

function, and HAT ID bus 

Power rating 800 mA (4.0 W) 

Power source 5 V via MicroUSB or GPIO header 

Ukuran: 85.60 mm x56.5 mm 

Bobot 45g (1.6 oz) 

GPU Info OpenGL ES 2.0 (24 GFLOPS); 

1080p30 MPEG-2 and VC-1 

decoder (with license); 1080p30 

h.264/MPEG-4 AVC high-profile

decoder and encoder 
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2.2 Sensor Suhu dan Kelembaban DHT11  

 Sensor DHT11 merupakan perangkat yang berperan dalam penginderaan 

berapa derajat panas udara dan kadar air pada udara. Sensor ini termasuk kategori 

sensor pintar yang memiliki ADC dan mikronkontroller terintegrasi dalam 

kemasan sensor. Berdasarkan datasheet, sensor ini telah melalui kalibrasi di 

laboratorium termal. Pada datasheet juga disebutkan bahwa koefisien kalibrasi 

disimpan dalam OTP program memory, sehingga ketika sensor bekerja dan 

menghasilkan luaran sinyal listrik, akan secara otomatis dikalkulasi berapa derajat 

suhu udara dan berapa persen kelembaban relatif yang terukur.  

 Sensor ini memiliki kemasan berukuran 2x3.5 cm. Berdasarkan datasheet, 

hasil pengukuran dapat ditransmisikan melalui medium dengan panjang 

maksimum 20 meter. Spesifikasi lainnya adalah supply voltage: +5 V, 

temperature range : 0-50 °C dengan error margin ± 2 °C, humidity range : 20-90% 

RH dengan error margin ± 5% RH.  

 Pada Gambar 2.3 menunjukkan sensor DHT11 dan Tabel 2.2 merupakan 

spesifikasi detail dari sensor DHT11. 

 

Gambar 2.3 Sensor Suhu Dan Kelembaban DHT11 
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Tabel 2.2 Karakteristik Sensor Suhu Dan Kelembaban  

Model DHT11 

Power supply 3-5.5V DC 

Output signal digital signal via single-bus 

Measuring range humidity 20-90% RH ± 5% RH 

error temperature 0-50 °C error of ± 

2 °C 

Accuracy humidity +-4%RH (Max +-5%RH); 

temperature +-2.0Celsius 

Resolution or sensitivity humidity 1%RH; temperature 

0.1Celsius 

Repeatability humidity +-1%RH; temperature +- 

1Celsius 

Humidity hysteresis +-1%RH 

Long-term Stability +-0.5%RH/year 

Sensing period Average: 2s 

Interchangeability fully interchangeable 

Dimensions size 12*15.5*5.5mm 

   

 Seperti terlihat pada Gambar 2.3 dan Tabel 2.2, sensor DHT11 memiliki 

empat buah kaki yaitu: pada bagian kaki (VCC), dihubungkan ke bagian Vss yg 

bernilai sebesar 5V, pada mikrokontroller dan untuk bagian kaki GND 

dihubungkan ke ground (GND) pada board mikrokontroller. Bagian kaki data 

yang merupakan keluaran (output) sensor, dihubungkan ke bagian analog input 

pada mikrokontroller. Sementara satu kaki tambahan yaitu kaki NC (Not 

Connected), yang tidak dihubungkan ke pin manapun. 
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2.3    Sensor Gas MQ7 

 Sensor MQ-7 merupakan sensor gas yang digunakan dalam peralatan untuk 

mendeteksi gas karbon monoksida (CO) dalam kehidupan sehari-hari, industri, 

atau mobil. Sensor MQ-7 memiliki kepekaan tinggi terhadap gas CO dan hasil 

kalibrasinya stabil serta tahan lama. Pada Gambar 2.4 terdapat Sensor MQ-7 yang 

tersusun oleh tabung keramik mikro Al2O3, lapisan sensitif timah dioksida 

(SnO2), elektroda pengukur dan pemanas sebagai lapisan kulit yang terbuat dari 

plastik dan permukaan jaring stainless steel. Alat pemanas (heater) menyediakan 

kondisi kerja yang diperlukan agar komponen sensitif dapat bekerja. 

 

Gambar 2.4 Sensor Gas MQ7 

 

Tabel 2.3 Karakteristik Sensor Gas MQ7 

Model MQ7 

Sensor Type Semiconductor 

Standard Encapsulation Plastic 

Detection Gas  Carbon Monoxide 

Concentration 10-10000ppm CO 

Loop Voltage ≤10V DC 
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2.4 Sensor Hujan YL-83 

 Sensor hujan YL-83 merupakan alat ukur curah hujan, pada Gambar 2.5 

terdapat sensor yang berukuran 5cm x 4cm digunakan untuk menentukan curah 

hujan. Memiliki outputan digital dan analog bertegangan 3,3V – 5V. 

 

Gambar 2.5 Sensor Hujan YL-83 

2.5 Kipas exhaust 

Kipas exhaust atau exhaust fan berfungsi untuk menghisap udara di dalam 

kotak untuk dibuang ke luar, dan pada saat bersamaan menarik udara segar di luar 

ke dalam kotak. Jadi, Pemasangan exhaust fan pada kotak merupakan upaya 

mekanik untuk mengoptimalkan pergantian udara di kotak. Pada perancangan ini, 

kipas exhaust akan megunakan fan DC. Bagian utama penyusun fan DC adalah 

motor DC.  

Pada Gambar 2.6 terdapat kipas berukuran 10 cm x 10 cm , dengan baling-

baling berbahan plastik yang ditenagai motor DC 12V dan arus 0.17A.  

 

Gambar 2.6 Kipas DC 
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2.6 LCD Monitor 

 Liquid Crystal Display atau LCD adalah teknologi display yang 

menggunakan sifat isotropic dari suatu bahan material organic yang berbentuk 

liquid-crystal karena pengaruh medan listrik. Setiap pixel dari suatu LCD terdiri 

dari lapisan liquid-crystal yang diapit oleh dua elektrode transparan yang terbuat 

dari Indium Tin Oxide dan dua filter polarisasi. Dengan mengalirkan listrik 

melalui kedua electrode elektrode transparan akan memberikan medan listrik 

pada liquid-crystal sehingga partikel didalamnya akan mem-polarisasi 

(memutar)gelombang cahaya yang masuk sehingga dapat melalui filter polarisasi 

pada kedua lapisan sehinggacahaya dapat menembus filter dan tampak warna 

yang ada dilapisan akhir LCD.  

 LCD monitor disini digunakan untuk menampilkan hasil data yang telah 

diolah oleh Raspberry Pi 3. Pada Gambar 2.7 Terdapat LCD monitor berukuran 

14 inch. Dan pada Tabel 2.4 terdapat spesifikasi dari LCD monitor.  

 

 

Gambar 2.7 LCD Monitor 
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Tabel 2.4 Spesifikasi LCD Monitor 

LCD Panel Panel Size 43.2 cm (17 inch) 

Panel Type, Surface TN (Twisted 

Nematic),Anti-Glare Standard 

Flat Panel Display 

Aspect Ratio 4:4 

Connectivity VGA Displayport 

Power Supply Voltage Required 100 VAC to 

240 VAC/50 Hz or 60 Hz + 3 

Hz/1.5 A (Max.) 

Power Consumption Power Consumption 

(Operational) 11W (typical) / 

15W (maximum) Power 

Consumption Stand by / Sleep 

Less than 0.5 W 

Brightness 250 cd/m2 (Typical) 

Response Time 5 ms typical (black to white) 

 

 

2.7 Kabel HDMI 

 Kabel HDMI to VGA Adaptor Digunakan untuk mengkonversi informasi 

HDMI di dalam penyimpanan ke video output. Adaptor ini berfungsi mentransfer 

sinyal HDMI dari port HDMI to VGA Display. Pada Gambar 2.8 terdapat kabel 

HDMI to VGA. 

 

Gambar 2.8 Kabel HDMI to VGA 
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2.8 Logika Fuzzy 

 Logika fuzzy dalam bahasa Indonesia adalah teknik / metode yang dipakai 

untuk mengatasi hal yang tidak pasti pada masalah – masalah yang mempunyai 

banyak jawaban. Pada dasarnya logika fuzzy merupakan logika bernilai banyak 

yang mampu mendefinisikan nilai diantara keadaan yang konvensional seperti 

benar atau salah, ya atau tidak, putih atau hitam dan lain-lain. Penalaran logika 

fuzzy menyediakan cara untuk memahami kinerja sistem dengan cara menilai 

masukan dan keluaran sistem dari hasil pengamatan. Logika fuzzy juga 

menyediakan cara untuk menggambarkan kesimpulan pasti dari informasi yang 

samar-samar, ambigu dan tidak tepat. Logika fuzzy pertama kali dikembangkan 

oleh Lotfi A. Zadeh tahun 1965. 

 Pada teori himpunan fuzzy, peranan derajat keanggotaan sebagai penentu 

keberadaan elemen dalam suatu himpunan sangatlah penting. Nilai keanggotaan 

atau derajat keanggotaan atau membership function menjadi ciri utama dalam 

penalaran dengan logika fuzzy tersebut (Kusuma Dewi, 2003). 

 Ada banyak manfaat untuk menggunakan logika fuzzy. Logika fuzzy adalah 

konseptual mudah dipahami dan memiliki pendekatan alami. Logika fuzzy juga 

fleksibel dan dapat dengan mudah ditambah dan disesuaikan. Hal ini sangat 

toleran terhadap data yang tidak tepat dan terhadap model yang nonlinier/ 

kompleksitas sedikit. Hal ini juga bisa dicampur dengan teknik kontrol 

konvensional. Ada tiga komponen utama dari sistem fuzzy, yaitu set fuzzy, aturan 

fuzzy, dan bilangan fuzzy. 

2.9 Fuzzy Sugeno 

 Penalaran dengan metode Sugeno hampir sama dengan penalaran Mamdani, 

hanya saja output (konsekuen) sistem tidak berupa himpunan fuzzy, melainkan 

berupa konstanta atau persamaan linear.Michio Sugeno mengusulkan penggunaan 

singleton sebagai fungsi keanggotaan dari konsekuen. Singleton adalah sebuah 

himpunan fuzzy dengan fungsi keanggotaan yang pada titik tertentu mempunyai 

sebuah nilai dan 0 di luar titik tersebut. Ada 2 model Fuzzy dengan metode 

Sugeno yaitu sebagai berikut:  
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1. Model Fuzzy Sugeno Orde-Nol, secara umum bentuk model Fuzzy Sugeno 

Orde-Nol adalah: IF (x1 is A1) o (x2 is A2) o (x3 is A3) o… o (xN is AN) then 

z=k . Dengan Ai adalah himpunan fuzzy ke-I sebagai antesenden, dan k adalah 

suatu konstanta (tegas) sebagai kensekuen.  

2. Model Fuzzy Sugeno Orde-Satu, secara umum bentuk model Fuzzy Sugeno 

Orde-Satu adalah: IF (x1 is A1) o…o (xN is AN) then z=p1*x1+…+pN*xN+q. 

Dengan Ai adalah himpunan fuzzy ke-i sebagai antesenden, dan pi adalah suatu 

konstanta (tegas) ke-i dan q juga merupakan konstanta dalam konsekuen. 

 

2.9.1 Tahapan Fuzzy  

1. Pembentukan himpunan fuzzy. Pada tahapan ini variabel input (crisp) dari 

sistem fuzzy ditransfer ke dalam himpunan fuzzy untuk dapat digunakan dalam 

perhitungan nilai kebenaran dari premis pada setiap aturan dalam basis 

pengetahuan. Dengan demikian tahap ini mengambil nilai-nilai crisp dan 

menentukan derajat di mana nilai-nilai tersebut menjadi anggota dari setiap 

himpunan fuzzy yang sesuai. 

2. Aplikasi fungsi implikasi. Tiap-tiap aturan (proposisi) pada basis 

pengetahuan fuzzy akan berhubungan dengan suatu relasi fuzzy. Bentuk umum 

dari aturan yang digunakan dalam fungsi implikasi adalah sebagai berikut: IF x is 

A THEN y is B dengan x dan y adalah saklar, sedangkan A dan B adalah 

himpunan fuzzy. Proposisi yang mengikuti IF disebut sebagai antesenden 

sedangkan proposisi yang mengikuti THEN disebut konsekuen. Proposisi ini 

dapat diperluas dengan menggunakan operator fuzzy seperti, IF(x1 is A1) o (x2 is 

A2)o (x3 is A3) o…o (xN is AN) THEN y is B dengan o adalah operator (misal: 

OR atau AND). 

3. Defuzzification (defuzzifikasi). Input dari proses defuzzifikasi adalah 

himpunan fuzzy yang dihasilkan dari proses komposisi dan output adalah sebuah 

nilai (crisp). Untuk aturan IF-THEN fuzzy dalam persamaan RU(k) = IF x1 is 

A1k and… and xn is Ank THEN y is Bk, dimana A1k dan Bk berturut-turut 

adalah himpunan fuzzy dalam Ui R (U dan V adalah domain fisik), i = 1, 2, … , n 

dan x = (x1, x2, … , xn) U dan y V berturut-turut adalah variabel input dan output 
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( linguistik) dari sistem fuzzy ( Li, 2006). Menurut Wang, defuzzifier pada 

persamaan di atas didefenisikan sebagai suatu pemetaan dari himpunan fuzzy Bk 

dalam V R (yang merupakan output dari inferensi fuzzy) ke titik crisp y* V 

(Arhami, 2005). Pada metode Sugeno defuzzification dilakukan dengan 

perhitungan Weight Average (WA): WA=(〖a_1 z_( 1)+a〗_2 z_( 2  )+a_3 z_( 3 )+ 

… a_n z_( n )  )/(〖a_1+a〗_2+a_3+ … a_n ). 

Sistem inferensi fuzzy banyak diterapkan dalam berbagai bidang. Contoh 

penggunaan sistem inferensi fuzzy pada penelitian untuk menentukan jumlah 

kebutuhan kalori harian. Kebutuhan energi harian setiap orang akan senantiasa 

berbeda tergantung pada kondisi tubuh orang tersebut. Meskipun secara teoritis 

sudah ada persamaan untuk menghitung kebutuhan energi tersebut, namun 

persamaan tersebut cukup rumit diimplementasikan terutama untuk kondisi-

kondisi pasien yang tidak dapat diinformasikan dengan jelas. 

 Pada penelitian ini, dibangun sebuah sistem inferensi fuzzy dengan metode 

TSK (Takagi-Sugeno-Kang) yang bertujuan untuk melakukan penghitungan 

terhadap kebutuhan energi harian bagi seorang pasien. Metode TSK orde-1 ini 

menggunakan 7 variabel input fuzzy, yaitu: umur, berat badan, tinggi badan, suhu 

tubuh, tujuan diet, aktivitas dan intensitas penyakit; serta 1 variabel crisp, yaitu 

jenis kelamin. Aturan fuzzy berbentuk IF anteseden THEN konsekuen, 

menggunakan konsekuen berupa persamaan linear dari variabel-variabel inputnya. 

 Himpunan fuzzy dibangun dengan fungsi keanggotaan linear turun, segitiga, 

dan linear naik. Sistem menyediakan beberapa pilihan operator himpunan fuzzy 

seperti: and, or, mean, intensified mean, diluted mean, product, bounded sum, 

bounded product. Sistem juga menyediakan operator negasi dan hedge (sangat 

atau agak) untuk himpunan fuzzy. Koefisien setiap variabel persamaan linear pada 

konsekuen diperoleh berdasarkan perkiraan pengeluaran energi basal menurut 

persamaan Harris-Benedict, dan metode praktis perkiraan kebutuhan kalori. 

Sistem ini memiliki sebanyak 44 aturan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa 

sistem telah dapat menghitung perkiraan kebutuhan energi harian bagi seorang 

pasien dengan kondisi tertentu.  

 


