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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pengertian SMS 

Short Message Service (SMS) adalah kemampuan untuk mengirim dan menerima pesan 

dalam bentuk teks dari dan kepada ponsel. Teks tersebut bisa terdiri dari kata-kata atau nomor atau 

kombinasi alphanumeric. SMS diciptakan sebagai standar pesan (message) oleh ETSI (European 

Telecommunication Standards Institute), yang juga membuat standar GSM yang 

diimplementasikan oleh semua operator  GSM. SMS yang pertama dikirimkan pada Desember 

1992 dari PC ke sebuah ponsel melalui jaringan GSM Vodafone di UK. Setiap pesan maksimal 

terdiri dari 160 karakter jika menggunakan alphabet Latin, dan 70 karakter jika menggunakan 

alphabet non-Latin seperti huruf Arab atau China. Short Message Service atau biasa disingkat 

SMS merupakan sebuah layanan yang banyak diaplikasikan pada sistem komunikasi tanpa kabel 

(wireless), memungkinkan dilakukannya pengiriman pesan dalam bentuk alphanumeric antara 

terminal pelanggan atau antar teminal pelanggan dengan sistem eksternal, seperti e-mail, paging, 

voice mail, dan lain-lain. Aplikasi SMS merupakan aplikasi yang paling banyak peminat dan 

penggunanya. Hal ini dapat dibuktikan dengan munculnya berbagai jenis aplikasi yang 

memanfaatkan fasilitas SMS.  

Teknologi SMS memiliki beberapa keunggulan, yaitu harganya murah, merupakan 

"Delivered Oriented Service", artinya pesan akan selalu diusahakan untuk dikirimkan ke tujuan. 

Jika suatu saat nomor tujuan sedang tidak aktif atau di luar jaringan, maka pesan akan disimpan di 

SMSC (SMS Center) server data akan dikirimkan segera setelah nomor tujuan aktif kembali. Pesan 

juga akan terkirim ke tujuan walaupun nomor tujuan sedang melakukan pembicaraan . 

Cara kerja SMS Saat menerima pesan SMS/MMS dari handphone (mobile originated), 

pesan tersebut tidak langsung dikirimkan ke handphone tujuan (mobile terminated), akan tetapi 

dikirim terlebih dahulu ke SMS Center (SMSC) yang  
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biasanya berada di kantor operator telepon, baru kemudian pesan tersebut diteruskan ke handphone 

tujuan. Dengan adanya SMSC, dapat mengetahui status dari pesan SMS yang telah dikirim, apakah 

telah sampai atau gagal ( hendriansyah,2010 ). 

Sms merupakan salah satu fasilitas dari handphone, dimana tiap orang dapat mengirim 

pesan singkat yang berupa pesan teks atau tulisan ke sesama pengguna handphone. Short Message 

Service (SMS) adalah suatu fasilitas untuk mengirim dan menerima suatu pesan singkat berupa 

teks melalui perangkat nirkabel, yaitu perangkat komunikasi teleon selular, dalam hal ini perangkat 

nirkabel yang digunakan adalah telepon selular. Salah satu kelebihan dari SMS adalah biaya yang 

murah. Selain itu SMS merupakan metode store dan forward sehingga keuntungan yang didapat 

adalah pada saat telepon selular penerima tidak dapat dijangkau, dalam arti tidak aktif atau diluar 

service area, penerima tetap dapat menerima SMS-nya apabila telepon selular tersebut sudah aktif 

kembali.pesan text yang terdapat pada SMS tersusun dari angka, huruf atau karakter alfanumerik 

yang dikemas dalam satu paket berkapasitas maksimal 160 byte, berupa 160 karakter huruf latin 

dan 70 alphabet non-latin seperti alphabet Arab maupun Cina.[1] SMS menyediakan mekanisme 

untuk mengirimkan pesan singkat dari dan menuju media – media wireless dengan menggunakan 

sebuah Short Messaging Service Center (SMSC), yang bertindak sebagai sistem yang berfungsi 

menyimpan dan mengirimkan kembali pesan-pesan singkat. Jaringan wireless menyediakan 

mekanisme untuk menemukan station yang dituju dan mengirimkan pesan singkat antara SMSC 

dengan wireless station. SMS mendukung banyak mekanisme input sehingga memungkinkan 

adanya interkoneksi dengan berbagai sumber dan tujuan pengiriman pesan yang berbeda. 

 

2.2 SMS Gateway 

Istilah gateway dapat diartikan sebagai pintu gerbang. Namun pada dunia komputer, 

gateway dapat diartikan sebagai jembatan penghubung antara satu sistem dengan sistem yang lain, 

sehingga dapat terjadi pertukaran data antar sistem tersebut. Dengan demikian, SMS gateway 

dapat diartikan sebagai penghubung untuk lalu  
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lintas data-data SMS. Pada awalnya, SMS gateway dibutuhkan untuk menjembatani antar SMSC. 

Hal ini dikarenakan SMSC yang dibangun oleh perusahaan yang berbeda memiliki protokol 

komunikasi sendiri, dan protokol tersebut bersifat pribadi. 

SMS gateway ini kemudian ditampatkan di antara kedua SMSC yang berbeda protokol 

tersebut, yang akan menerjemahkan data dari protokol SMSC satu ke protokol SMSC lainnya yang 

dituju. 

Namun seiring perkembangan teknologi komputer dan perkembangan teknologi 

komunikasi, SMS gateway tidak lagi dimaksudkan sebagaimana yang tampak pada gambar 2.1 

tersebut. Dewasa ini, masyarakat lebih mengartikan SMS gateway sebagai suatu jembatan 

komunikasi yang menghubungkan perangkat komunikasi (dalam hal ini ponsel.  

 

Gambar 2.1 Ilustrasi SMS gateway 

SMS gateway kemudian lebih mengarah kepada sebuah program yang 

mengkomunikasikan sistem operasi komputer dengan perangkat komunikasi yang terpasang untuk 

mengirim atau menerima SMS. 

SMS gateway merupakan sebuah sistem aplikasi yang digunakan untuk mengirim dan atau 

menerima SMS, dan biasanya digunakan pada aplikasi bisnis, baik untuk kepentingan broadcast 

promosi, servis informasi terhadap pengguna, penyebaran content produk / jasa dan lain lain. 

Beberapa fitur yang umum dikembangkan dalam aplikasi SMS Gateway: - Auto Reply - 

Pengiriman massal / broadcast message - Pengiriman terjadwal. Saat membuat SMS Gateway, 

kita membutuhkan SMSC (Short Message Service Center). yang merupakan jaringan telepon 

selular yang menangani pengiriman SMS. Jadi SMSC-lah yang bertugas mengirimkan pesan 

tersebut ke nomer tujuan. Jika nomer tujuan tidak aktif, maka SMSC akan menyimpan pesan 

tersebut dalam jangka waktu tertentu, Jika SMS tetap  
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tidak dapat terkirim sampai jangka waktu tersebut berakhir, maka SMS tersebut akan dihapus dari 

penyimpanan SMSC. SMS Gateway adalah suatu aplikasi SMS yang dapat disimulasikan sebagai 

sebuah gerbang yang menghubungkan antara komputer dengan client melalui pesan sms yang 

dikirim ataupun diterima menggunakan gateway device, terintegrasi dengan database server, yang 

secara otomatis dapat mendistribusikan pesan SMS. 

 

2.3 Pengertian Gammu 

Untuk menunjang pembuatan Sms Gateway di perlukan tools pendukung, yaitu Gammu. 

Gammu adalah suatu aplikasi cross-platform yang berfungsi untuk menjembatani antara database 

SMS Gateway dengan sms device. Gammu merupakan suatu daemon yang berjalan secara 

background. Gammu selalu memonitor sms device dan database sms gateway, saat ada sms yang 

masuk Gammu langsung menempatkannya ke inbox database sms gateway dan saat aplikasi 

pengirim sms memasukkan sms ke dalam outbox dalam database sms gateway, maka gammu 

mengirimkan melalui sms device dan memindahkannya ke sent item database. Kemampuan 

gammu selain bisa untuk mengirim/menerima SMS, Gammu juga dapat mengirim/menerima 

MMS, backup / restore phonebook, serta upload/download file ke Mobile- Equipment. Selain itu 

Gammu juga support untuk lebih dari 400 jenis Mobile- Equipment. Kelebihan Gammu dari tool 

SMS gateway lainnya adalah: 

a. Gammu dapat dijalankan di Windows maupun Linux . 

b. Banyak device atau ponsel yang kompatibel dengan gammu. 

c. Gammu dapat menggunakan database MySQL. 

d. Gammu dapat membantu menggunakan fitur-fitur yang ada pada ponsel dengan lebih efisien . 

e. Baik kabel data USB maupun SERIAL, semuanya kompatibel di Gammu. 

2.4 Pengertian PHP (Personal Home Page) 

PHP (Hypertext Preprocessor) merupakan bahasa yang berbentuk skrip atau kode yang 

dapat membentuk suatu tampilan terkini bergantung pada koding yang  
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dituliskan dan dapat berkomunikasi dengan database juga dapat perhitungan-perhitungan yang 

kompleks sambil jalan. melakukan PHP ditempatkan dalam server dan diproses di server.PHP 

merupakan bahasa pemrograman berbasis web yang memiliki kemampuan untuk memproses data 

dinamis. PHP dikatakan sebagai sebuah server-side embedded script language artinya sintaks- 

sintaks dan perintah yang kita berikan akan sepenuhnya dijalankan oleh server tetapi disertakan 

pada halaman HTML biasa. Aplikasi-aplikasi yang dibangun oleh PHP pada umumnya akan 

memberikan hasil pada web browser, tetapi prosesnya secara keseluruhan dijalankan di server. 

Kelahiran PHP bermula saat Rasmus Lerdorf membuat sejumlah skrip Perl yang dapat mengamati 

siapa saja yang melihatlihat daftar riwayat hidupnya, yakni pada tahun 1994. Skrip-skrip ini 

selanjutnya dikemas menjadi tool yang disebut Personal Home Page. Paket inilah yang menjadi 

awal mula PHP. Pada tahun 1995, Rasmus menciptakan PHP/F1 Versi 2. Pada versi inilah 

programmer dapat menempelkan kode terstruktur di dalam tag HTML. Yang menarik, kode PHP 

juga bisa berkomunikasi dengan database dan melakukan perhitungan-perhitungan yang 

kompleks. PHP memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan produk sejenis, yaitu : 

1. Performa yang tinggi. 

2. Antarmuka yang user friendly. 

3. Library yang lengkap. 

4. Relatif murah. 

5. Mudah dipelajari dan digunakan. 

6. Ketersediaan source code Pada prinsipnya server akan bekerja apabila ada permintaan dari 

client. 

Dalam hal ini client menggunakan kode-kode PHP untuk mengirimkan permintaan ke 

server (dapat dilihat pada gambar dibawah), Skrip PHP di tulis di dalam tag PHP “”. Ketika 

menggunakan PHP sebagai server- side embedded script language maka server akan melakukan 

hal-hal sebagai berikut : 

1. Membaca permintaan dari client/browser. 
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2. Mencari halaman/page di server. 

3. Melakukan instruksi yang diberikan oleh PHP untuk melakukan modifikasi pada halaman/page. 

4. Mengirim kembali halaman tersebut kepada client melalui internet 

 

 

2.5 Data Base  

Database Adalah kumpulan  dari  tabel-tabel  yang  saling berelasi,  disusun  secara  logis,  

sehingga menghasilkan  informasi  yang  bernilai  guna dalam proses pengambilan keputusan. 

Database  Management  System (DBMS)merupakan  paket program  (Software)  yang dibuat agar  

memudahkan  dan  mengefisienkan pemasukan,  pengeditan,  penghapusan  dan pengambilan  

informasi  terhadap  database. Software  yang  tergolong  kedalam  DBMS  antara lain, Microsoft 

SQL, SQL Server  Oracle, MS. Access, dan lain-lain.  

Pada DBMS   terdapat abstraksi  data  yang merupakan  tingkatan-tingkatan  pengguna 

dalam  memandang  bagaimana  sebenarnya  data  diolah dalam  sebuah  sistem  database  sehingga  

menyerupai kondisi  yang  sebenarnya  dihadapi  oleh  pengguna  sehari-hari.Sebuah  DBMS  

seringkali  menyembunyikan  detail tentang  bagaimana  sebuah  data  disimpan  dan  dipelihara 

(diolah)  dalam  sebuah  sistem  database,  dengan  tujuan untuk memudahkan pengguna dalam 

menggunakan DBMS tersebut.  Karena  itu  seringkali  data  yang  terlihat  oleh pemakai  

sebelumnya  berbeda  dengan  yang  tersimpan secara fisik. Ada 3 (tiga) tingkatan atau level dalam 

abstraksi data ini : 

a. Level Fisik (Physical Level) 

Level  abstraksi  data  yang  paling  rendah,  yang menggambarkan bagaimana  (how) data 

disimpan dalam kondisi  sebenarnya.  Level  ini  sangat  kompleks  karena struktur data dijelaskan 

secara rinci. 

b. Level Konseptual (Conceptual Level) 
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  Level ini menggambarkan data apa (what) yang disimpan dalam  database  dan 

menjelaskan  bagaimana  hubungan antar  datanya  secara  keseluruhan.  Seorang  pengguna dalam  

level  ini dapat mengetahui bahwa data mahasiswa disimpan pada tabel mahasiswa, tabel krs, tabel 

transkrip dan lain sebagainya. Level ini biasa di pakai oleh seorang Database Administrator 

(DBA). 

c. Level Pandangan (View Level) 

Ini  merupakan  level  yang  tertinggi,  hanya menggambarkan  sebagian  saja  dari  

keseluruhan database sesuai dengan kebutuhan pengguna. Jadi  tidak semua  pengguna  database  

membutuhkan  seluruh informasi yang terdapat dalam database tersebut.  

Model  database  adalah  suatu  konsep  yang terintegrasi  dalam  menggambarkan  

hubungan (relationships)  antar  data  dan  batasan-batasan (constraint)  data  dalam  suatu  sistem  

database. Model  data  yang  paling  umum,  berdasarkan  pada bagaimana  hubungan  antar  record  

dalam  database (Record Based Data Models),  terdapat  tiga  jenis, yaitu :  

a. Model Database Hirarki (Hierarchical Database Model) dan Model Database Jaringan  

(Network Database Model) 

Model  database  hirarki  dan  jaringan  merupakan  model database  yang  tidak  banyak  

lagi  dipakai  saat  ini,  karena adanya  berbagai  kelemahan  dan  hanya  cocok  untuk struktur  

hirarki  dan  jaringan  saja.  Artinya  tidak mengakomodir  untuk  berbagai  macam  jenis  persoalan 

dalam  suatu  sistem database. Yang paling banyak dipaka saat  ini  adalah  model  database  relasi,  

karena  mampu mengakomodir  berbagai  permasalahan  dalam  system database.  

b. Model Database Relasi (Relational Database Model)  

Model  database  relasi  merupakan  model  database yang paling banyak digunakan saat 

ini, karena paling sederhana  dan mudah  digunakan  serta  yang  paling penting  adalah  

kemampuannya  dalam mengakomodasi  berbagai  kebutuhan  pengelolaan database.  Sebuah 

database dalam model ini disusun dalam bentuk tabel dua dimensi yang terdiri dari baris (record)  

dan  kolom  (field),  pertemuan  antara   
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baris dengan kolom disebut item data (data value), table tabel  yang  ada  di  hubungkan  

(relationship) sedemikian  rupa  menggunakan  field-field  kunci (Key field)  sehingga dapat 

meminimalkan duplikasi  data. Model  database  relasi  ini  dikemukakan pertama  kali  oleh E.F. 

Codd,  salah  seorang pakar  dalam  bidang  database. Dalam  suatu  sistem database  relasi, data  

yang  tersimpan dalam DBMS mempunyai tingkatan-tingkatan, sebagai berikut : 

1) Karakter (Characters) 

Merupakan  bagian  terkecil  dalam  database,  dapat  berupa karakter numerik  (angka 0 

s.d 9), huruf  ( A  - Z, a  - z) ataupun karakter-karakter khusus, seperti *, &. %, # dan lain-lain. 

2) Field atau Attribute 

Merupakan bagian dari  record yang menunjukkan suatu  item data  yang  sejenis,  Misalnya  

:  field  nama,  file  NIM  dan  lain sebagainya. Setiap  field harus mempunyai nama dan  tipe data 

tertentu.  Isi  dari  field  di  sebut  Data  Value.  Dalam  tabel database, field ini disebut juga kolom.  

3) Record atau Tupple 

Tuple/Record adalah kumpulan  data value  dari attributee yang berkaitan  sehingga  dapat  

menjelaskan  sebuah  entity  secara lengkap. Dalam tabel database, Record disebut juga baris. 

4) Table/Entity 

Entity merupakan sesuatu yang dapat diidentifikasi dari suatu sistem database, bisa berupa 

objek, orang, tempat, kejadian atau konsep  yang  informasinya  akan  disimpan  di  database.  

Dalam  aplikasi nantinya,  penggunaan  istilah  Entity  sering  di  samakan  dengan istilah  Tabel.  

(Entity  =  table).  Disebut  tabel,  karena  dalam merepresentasikan  datanya  di  atur  dalam  bentuk  

baris  dan kolom.  Baris  mewakili  1  record  dan  kolom  mewakili  1  field. Dalam  sistem  

database  tradisional,  entity/table  ini  disebut  juga dengan file. 

2.6 Database MySQL 
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MySQL adalah sebuah perangkat lunak sistem manajemen basis data SQL (bahasa Inggris: 

database management system) atau DBMS yang multithread, multi-user, dengan sekitar 6 juta 

instalasi di seluruh dunia. MySQL AB membuat MySQL tersedia sebagai perangkat lunak gratis 

di bawah lisensi GNU General Public License (GPL), tetapi mereka juga menjual di bawah lisensi 

komersial untuk kasus-kasus di mana penggunaannya tidak cocok dengan penggunaan GPL. Tidak 

sama dengan proyek-proyek seperti Apache, di mana perangkat lunak dikembangkan oleh 

komunitas umum dan hak cipta untuk kode sumber dimiliki oleh penulisnya masing-masing, 

MySQL dimiliki dan disponsori oleh sebuah perusahaan komersial Swedia MySQL AB, di mana 

memegang hak cipta hampir atas semua kode sumbernya. 

2.7 Perkembangan MySQL 

MySQL merupakan hasil buah pikiran dari Michael “Monty” Widenius, David Axmark 

dan Allan Larsson yang dimulai pada tahun 1995. Mereka kemudian mendirikan perusahaan 

bernama MySQL AB di Swedia. Tujuan awal ditulisnya program ini adalah untuk 

mengembangkan aplikasi web yang akan digunakan oleh salah satu klien MySQL AB. MySQL 

versi 1.0 dirilis pada Mei 1996 dan penggunaannya hanya terbatas di kalangan intern saja. Pada 

bulan Oktober 1996, MySQL versi 3.11.0 dirilis ke masyarakat luas di bawah lisensi “Terbuka 

Tapi Terbatas”. Barulah pada bulan Juni 2000, MySQL AB mengumumkan bahwa mulai MySQL 

versi 3.23.19 diterapkan sebagai GPL (General Public License). Dengan lisensi ini, maka “Siapa 

pun boleh melihat program aslinya dan menggunakan program eksekusinya dengan cuma-cuma. 

Dan bila ingin memodifikasi pada program aslinya, maka program modifikasi tersebut harus 

dilepas di bawah lisensi GPL juga”. 

Hingga kini MySQL terus berkembang dengan berbagai penyempurnaan sehingga dirilis 

MySQL versi 5.0.21 pada bulan Mei 2006, yang semula untuk melakukan administrasi dalam basis 

data MySQL, dengan menggunakan modul yang berupa Command Prompt (perintah: mysql dan 

mysqladmin). Saat ini dapat dirancang sebuah database melalui modul berbasis grafik GUI 

(Graphical User Interface). 

  



15 
 

2.8 Perintah Dasar MySQL 

Dalam menjalan MySQL diperlukan berbagai perintah untuk membuat suatu database, 

berikut ini disebutkan beberapa perintah dasar dalam menggunakan MySQL. Untuk menjalankan 

MySQL pertama kali cukup dengan mengetikkan mysql pada Command Prompt. Perintah-

perintahnya adalah sebagai berikut : 

1. Menampilkan database : SHOW  

2. Membuat database baru : CREATE DATABASE  

3. Memilih database yang akan digunakan : USE database 

4. Menampilkan tabel : SHOW  

5. Membuat tabel baru : CREATE TABLE tabel (field  pesifikasi_field,...) 

6. Menampilkan struktur tabel : SHOW COLUMNS FROM tabel atau DESCRIBE tabel 

7. Mengubah struktur tabel : ALTER TABLE tabel Jenis_Pengubahan ; 

8. Mengisikan data : INSERT INTO tabel (kolom1,...) VALUES (‘data_kolom1’,...); atau 

INSERT INTO tabel SET kolom1 = ‘data_kolom1’,. 

9. Menampilkan data : SELECT kolom FROM tabel WHERE kriteria    ORDER BY kolom 

atau SELECT * FROM tabel  

10. Mengubah data : UPDATE tabel SET kolom = pengubahan_data WHERE criteria 

11. Menghapus data : DELETE FROM tabel WHERE kriteria  

12. Menghapus tabel : DROP tabel  

13. Menghapus database : DROP database  

14. Keluar dari MySQL : QUIT atau EXIT 

2.9 Raspberry Pi 

Raspberry Pi, sering juga disingkat dengan nama Raspi, adalah komputer papan tunggal 

(Single Board Circuit /SBC)yang memiliki ukuran sebesar kartu kredit. Raspberry Pi bisa 

digunakan untuk berbagai keperluan, seperti spreadsheet, game, bahkan bisa digunakan sebagai 

media player karena kemampuannya dalam memutar video high definition. Raspberry Pi 

dikembangkan oleh yayasan nirlaba,  

  



16 
 

Rasberry Pi Foundation yang digawangi sejumlah developer dan ahli komputer dari 

Universitas Cambridge, Inggris. 

Ide dibalik komputer mungil ini diawali dari keinginan untuk mencetak generasi baru 

programer, pada 2006 lalu. Seperti disebutkan dalam situs resmi Raspberry Pi Foundation, waktu 

itu Eben Upton, Rob Mullins, Jack Lang, dan Alan Mycroft, dari Laboratorium Komputer 

Universitas Cambridge memiliki kekhawatiran melihat kian turunnya keahlian dan jumlah siswa 

yang hendak belajar ilmu komputer. Mereka lantas mendirikan yayasan Raspberry Pi bersama 

dengan Pete Lomas dan David Braben pada 2009. Tiga tahun kemudian, Raspberry Pi Model B 

memasuki produksi masal. Dalam peluncuran pertamanya pada akhir Febuari 2012 dalam 

beberapa jam saja sudah terjual 100.000 unit. Kini, sekitar dua tahun kemudian, Rasberry Pi telah 

terjual lebih dari 2,5 juta unit ke seluruh dunia. 

Raspberry Pi memiliki dua model yaitu model A dan model B. Secara umum Raspberry 

Pi Model B, 512MB RAM. Perbedaan model A dan B terletak pada memory yang digunakan, 

Model A menggunakan memory 256 MB dan model B 512 MB. Selain itu model B juga sudah 

dilengkapai dengan ethernet port (kartu jaringan) yang tidak terdapat di model A. Desain 

Raspberry Pi didasarkan seputar SoC (System-on-a-chip) Broadcom BCM2835, yang telah 

menanamkan prosesor ARM1176JZF-S dengan 700 MHz, VideoCore IV GPU, dan 256 Megabyte 

RAM (model B). Penyimpanan data didisain tidak untuk menggunakan hard disk atau solid-state 

drive, melainkan mengandalkan kartu SD (SD memory card) untuk booting dan penyimpanan 

jangka panjang. Raspberry Pi merupakan komputer mini yang sangat murah, harganya hanya 25 

dollar AS untuk Model A adapun 35 dollar AS utuk Model B per unit. 

  



17 
 

 

 

Raspberry Pi tipe B 

(Gambar 2.2 Raspberry Pi tipe B) 

Raspberry Pi 2 tipe B 

Hardware Raspberry Pi tidak memiliki real-time clock, sehingga OS harus memanfaatkan 

timer jaringan server sebagai pengganti. Namun komputer yang mudah dikembangkan ini dapat 

ditambahkan dengan fungsi real-time (seperti DS1307) dan banyak lainnya, melalui saluran GPIO 

(General-purpose input/output) via antarmuka I²C (Inter-Integrated Circuit). 

Raspberry Pi bersifat open source (berbasis Linux), Raspberry Pi bisa dimodifikasi sesuai 

kebutuhan penggunanya. Sistem operasi utama Raspberry Pi menggunakan Debian GNU/Linux 

dan bahasa pemrograman Python. Salah satu pengembang OS untuk Raspberry Pi telah 

meluncurkan sistem operasi yang dinamai Raspbian, Raspbian diklaim mampu memaksimalkan 

perangkat Raspberry Pi. Sistem operasi tersebut dibuat berbasis Debian yang merupakan salah satu 

distribusi Linux OS. 

Specification Raspberry Pi 

 Chip  : Broadcom BCM2835 (CPU, GPU, DSP, and SDRAM) 

 CPU  : 700 MHz ARM1176JZF-S core (ARM6 family) 

 GPU  : Broadcom VideoCore IV, OpenGL ES 2.0, 1080p30 h.264/MPEG-4 AVC high-profile 

decoder 

 Memory (SDRAM)  : 512 MB (shared with GPU) 

  

http://if.unesa.ac.id/blog/aditya/wp-content/uploads/sites/14/2015/11/4-FILEminimizer.jpg
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 USB 2.0 ports  : 2 (via integrated USB hub) 

 Video outputs  : Composite RCA (PAL & NTSC), HDMI (rev 1.3 & 1.4), raw LCD Panels via 

DSI 14 HDMI resolutions from * 640×350 to 1920×1200 plus various PAL and NTSC standards. 

 Audio outputs  : 3.5 mm jack, HDMI 

 Onboard storage  : SD / MMC / SDIO card slot 

 Onboard network  : 10/100 Ethernet (RJ45) 

 Low-level peripherals: 8 × GPIO, UART, I²C bus, SPI bus with two chip selects, +3.3 V, +5 V, 

ground[58][63] 

 Power ratings  : 700 mA (3.5 W) 

 Power source  : 5 volt via MicroUSB or GPIO header 

 Size  : 85.60 × 53.98 mm (3.370 × 2.125 in) 

 Weight  : 45 g (1.6 oz) 

 Operating systems  : Debian GNU/Linux, Fedora, Arch Linux ARM, RISC OS 

Raspberry Pi berjalan menggunakan sistem operasi open source, Linux. Raspberry Pi juga 

dapat dihubungkan dengan ke monitor komputer biasa, dan tambahan port untuk 

menghubungkannya dengan mouse dan keyboard. Raspberry Pi merupakan komputer yang bisa 

bekerja layaknya desktop seperti membuat dokumen, mengolah data dengan spreadsheet, 

menonton film, bermain game, dan tentu saja coding. Dan untuk penyimpanan data, Raspberry Pi 

tidak menggunakan Hard Disk namun Raspberry Pi dapat menggunakan SD Card untuk 

menyimpan data, baik itu data Operating System ataupun untuk media penyimpanan data jangka 

panjang. Dengan memanfaatkan teknologi SoC (system on chip), Raspberry Pi berjalan di atas 

arsitektur ARM11 seperti yang dapat ditemui pada iPhone 3G maupun smartphone lain dan 

dilengkapi dengan videocore 4 GPU yang mampu memutar video dengan kualitas BluRay. 

Adapun keunggulan yang dimiliki oleh Raspberry Pi yaitu adanya fitur “turbo mode”. 

Perangkat Raspberry Pi sendiri mendukung overclock dan overvolting hanya dengan 

mengedit file config.txt. Meski begitu, cara itu dapat memperpendek usia  
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perangkat SoC. Sehingga dengan fitur ini, pengguna dapat melakukan hal tersebut tanpa 

membatalkan garansi. Teknik ini akan memicu fitur turbo saat kondisi sibuk, dan membatasinya 

saat suhu chip BCM2835 mencapai 85 derajat Celcius sehingga usia Raspberry Pi lebih panjang, 

Keunggulan yang lain adalah keunggulan pada grafis 3D dan tampilan Blu-ray pada video. 

Sedangkan kelemahannya yaitu perangkat ini cukup sensitif dengan listrik statis, sehingga kita 

harus berhati-hati dalam memegang perangkat ini. 
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2.10 Artificial Intelligence 

Kecerdasan’ Buatan atau Artificial Intelligence (AI) ialah bagian dari’ ilmu’ komputer’ yang 

mempelajari’ tentang’ bagaimana sebuah’ komputer bisa’ dibuat dengan’ sedemikian rupa’ agar 

dapat’ melakukan pekerjaan seperti’ and sebaik yang dilakukan’ oleh manusia. Menurut John Mc 

Carthy (l960), kecerdasan buatan iyalah suatu sistem komputer yang terbentuk untuk mengetahui 

and memodelkan’ proses-proses berpikir’ manusia and mendesain’ mesin’ agar’ dapat’ menirukan 

perilaku’ manusia. Manusia bisa’ dengan pandai menyelesaikan masalah-masalah’ yang muncul’ 

karena’ manusia memiliki’ pengetahuan and pengalaman’ yang dapat’ membantu’ dalam 

memecahkan’ masalah. Agar komputer bertindak’ seperti and sebaik’ manusia’ maka’ komputer 

diberikan pengetahuan’ and kemampuan untuk’ menalar agar dapat’ mendapatkan pegalaman 

seperti layaknya manusia. Ada tiga tujuan kecerdasan buatan, yaitu: membuat komputer lebih 

cerdas, mengerti tentang kecerdasan, and membuat mesin lebih berguna. Yang dimaksud 

kecerdasan iyalah kemmapuan untuk belajar atau mengerti dari pegalaman, memahami pesan yang 

kontradiktif and ambigu, menanggapi dengan’ cepat and baik atas situasi yang baru, menggunakan 

penalaran’ dalam’ memecahkan’ masalah serta’ menyelesaikannya dengan’ efektif. Cakupan 

biandg ilmu AI sangat luas and dapat dibagi menjadi 2, yaitu: a. Konsep Fundamental (Pencarian, 

Representasi, Pengetahuan and Dasar Penalaran b. Soft Computing atau Computational 

Intelligence (Sistem Pakar, logika Fuzzy, Data Mining, Jaringan Syaraf Tiruan, Algoritma 

Genetika and Teknologi Bahasa) Adapun metodologi AI yang digunakan dalam tugas akhir ini 

iyalah logika input dalam penalaran dengan metode Sugeno. 

2.11  Logika Fuzzy  

2.11.1 Definisi logika Fuzzy  

Dalam bahasa inggris, fuzzy mempunyai arti tidak jelas atau kabur. Jadi, logika fuzzy 

iyalah logika’ yang’ kabur’, atau mengandung’ unsur ketidakpastian. Pada’ logika biasa,’ yaitu’ 

logika tegas,’ kita’ hanya’ mengenal dua nilai,’ salah atau  
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benar, 0 atau’ l. Seandgkan’ logika fuzzy mengenal’ nilai antara’ benar’ and salah. Kebenaran’ 

dalam logika’ fuzzy dapat’ dinyatakan’ dalam derajat’ kebenaran’ yang nilainya’ antara 0 sampai 

l. Misalnya’ dalam’ kehidupan’ sehari-hari, dewasa’ didefinisikan’ dengan’ berusia l7 tahun’ ke 

atas. Jika’ menggunakan’ logika’ tegas, seseorang yang’ berusia l7 tahun’ kurang l hari akan’ 

didefinisikan sebagai tidak dewasa. Namun dalam logika fuzzy, orang’ tersebut’ dapat dinyatakan 

dengan’ hampir’ dewasa.  

2.11.2 Himpunan Fuzzy  

 Pada himpunan tegas (crisp), nilai keanggotaan suatu item x dalam suatu himpunan A, 

yang sering ditulis dengan µA[x] memiliki 2 kemungkinan yaitu : 

a. Satu (1) yang berarti bahwa suatu item menjadi anggota dalam suatu himpunan. 

b. Nol (0)  yang berarti bahwa suatu item tidak menjadi anggota dalam suatu himpunan.  

 Terkadang kemiripan antara keanggotaan fuzzy dengan probabilitas menimbulkan 

kerancuan. Keduanya memiliki nilai pada interval [0,1], namun interpretasi nilainya sangat 

berbeda antara kedua kasus tersebut. keanggotaan fuzzy memberikan suatu ukuran terhadap 

pendapat atau keputusan, sedangkan probabilitas mengindikasikan proporsi terhadap keseringan 

suatu hasil bernilai benar dalam jangka panjang. Misalnya, jika nilai keanggotaan bernilai suatu 

himpunan fuzzy USIA ialah 0,9; maka tidak perlu dipermasalahkan berapa seringnya nilai itu 

diulang secara individual untuk mengharapkan suatu hasil yang hampir pasti muda. Himpunan 

fuzzy memiliki 2 atribut , yaitu : 1 [5] linguistik, yaitu penamaan suatu grub yang mewakili suatu 

keadaan atau kondisi tertentu dengan menggunakan bahasa alami, seperti : MUDA, PAROBAYA, 

TUA 2. Numeris , yaitu suatu nilai (angka) yang menunjukkan ukuran dai suatu variabel seperti: 

40,25,50, dsb. Ada beberapa hal yang perlu diketahui dalam memahami sistem fuzzy yaitu : 

a. Variabel Fuzzy merupakan variabel yang hendak dibahas dalam suatu sistem fuzzy. Contoh 

: umur, temperature, permintaan, dsb. 
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b. Himpunan Fuzzy merupakan suatu grup yang mewakili suatu kondisi atau keadaan tertentu 

dalam suatu variabel fuzzy. Contoh : 

Variabel siswa, terbagi menjadi lima himpunan fuzzy, yaitu: baiksekali, baik, cukup, 

kurang, kurang sekali. 

b. Variabel guru, terbagi menjadi tiga himpunan fuzzy, yaitu: baik sekali, baik, dan cukup. Seperti 

terlihat pada gambar 2.3 

 

Gambar 2.4 Himpunan Fuzzy Pada Variabel siswa 

 

c. Semesta pembicaraan adalah keseluruhan’ nilai’ yang diperbolehkan’ untuk dioperasikan’ 

dalam’ suatu variabel’ fuzzy. Semesta’ pembicaraan’ merupakan himpunan’ bilangan real yang’ 

senantiasa’ naik (bertambah) secara’ monoton’ dari kiri ke kanan.’ Nilai semesta’ pembicaraan’ 

dapat berupa’ bilangan positif’ maupun’ negatif. Ada kalanya’ nilai semesta’ pembicaraan ini’ 

tidak dibatasi’ batas atasnya.’  Contoh:   

a. Semesta’ pembicaraan’ untuk’ variable’ mahasiswa: [0 : 50]   

b. Semesta’ pembicaraan’ untuk’ variable’ dosen: [0 : 50]  

  

d. Domain himpunan fuzzy iyalah keseluruhan’ nilai yang’ diijinkan’ dalam’ semesta’ 

pembicaraan’ and boleh’ dioperasikan dalam suatu himpunan fuzzy. Seperti halnya semesta 

pembicaraan, domain merupakan himpunan bilangan real yang senantiasa naik (bertambah) secara 

monoton dari kiri ke kanan. Nilai domain dapat berupa bilangan negatif and bilangan positif. 

Contoh Himpunan Fuzzy: a. baik sekali   
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[35:50]  b. baik  = [25:45]  c. cukup  = [l5:35]  d. kurang  = [5:25]  e. kurang sekali  = [0:l5] 

  

 

 

2.11.3 Fungsi Keanggotaan  

Suatu kurva yang menunjukkan pemetaan titik - titik input data kedalam nilai 

keanggotaannya atau bias disebut juga dengan derajat keanggotaan yang memiliki interval antara 

0 sampai l. pendekatan fungsi adalah Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mendapatkan 

nilai keanggotaan. A dapat dinyatakan sebagai pasangan terurut apabila U menyatakan himpunan 

universal and A iyalah himpunan fungsi fuzzy U. Ada beberapa fungsi yg bisa digunakan. 

1. Fungsi keanggotaan segitiga 

 

 

Gambar 2.5 himpunan fungsi keanggotaan segitiga 

2. Fungsi keanggotaan trapesium 
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Gambar 2.6 himpunan keanggotaan trapesium 

 

2.11.4 Kendali logika Fuzzy 

   Sistem’ kendali’ logika’ fuzzy’ disebut’ juga’ sistem’ Inferensi’ Fuzzy (Fuzzy Inference 

System/FIS) atau’ fuzzy inference engine iyalah sistem’ yang’ dapa’t melakukan’ penalaran’ dengan’ 

prinsip’ serupa’ seperti’ manusia’ melakukan’ penalaran’ dengan’ nalurinya.’  Terdapat’ beberapa 

jenis’ FIS yang dikenal’ yaitu Mamandi, Sugeno’ and Tsukamoto. FIS yang’ paling mudah’ 

dimengerti, karena’ paling’ sesuai’ dengan’ naluri’ manusia’ iyalah’ FIS’ Mamandi.’ FIS’ tersebut’ 

bekerja’ berdasarkan’ linguistik’ and’ memiliki’ algoritma’ fuzzy’ yang’ menyediakan’ sebuah 

aproksimasi’ untuk’ dimasuki’ analisa matematik. 

 

Gambar 2.7 Proses Kendali logika Fuzzy 
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Gambar di atas menunjukan sebuah proses kendali dalam logika fuzzy.input yang di berikan 

dan output yang di hasilkan juga harus berupa bilangan tertentu. Aturan-aturan dalam bahasa 

linguistik dapat digunakan sebagai input yang bersifat teliti harus dikonversikan terlebih dahulu, 

lalu melakukan penalaran berdasarkan aturan-aturan and mengkonversi hasil penalaran tersebut 

menjadi output yang bersifat teliti.  

2.12 Metode Tsukamoto 
Pada metode penarikan kesimpulan samar Tsukamoto, setiap konsekuen pada aturan yang 

berbentuk IF-THEN harus direpresentasikan dengan suatu himpunan samar dengan fungsi 

keanggotaan yang monoton. Sebagai’ hasilnya,’ output’ hasil’ penarikan’ kesimpulan’ (inference) 

dari’ tiap-tiap’ aturan’ diberikan’ secara’ tegas’ (cnsp) berdasarkan’ α-predikat (fire strength). 

Hasil’ akhir’ diperoleh’ dengan’ menggunakan’ rata-rata’ berbobot’ (weight average). 

2.12.l Fungsi Keanggotaan 

Dalam’ himpunan’ fuzzy’ terdapat’ beberapa’ representasi’ dari’ fungsikeanggotaan,’ 

salah’ satunya’ yaitu’ representasi’linear. Pada’ representasi’linear, pemetaan’ input ke derajat 

keanggotaannya’ digambarkan’ sebagai suatu garis’ lurus. 

 

 

Gambar 2.8 Representasi linear naik 

http://3.bp.blogspot.com/-V5rxANOKvnk/UP0r80IrD8I/AAAAAAAAAFM/jWPSIoKayfg/s1600/1.png
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Gambar 2.9  Representasi linear turun 

 

 

Pada metode Tsukamoto, implikasi setiap aturan berbentuk implikasi “Sebab-

Akibat”/Implikasi “Input-Output” 

 Contoh 
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