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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Daya Listrik 

Perubahan energi terhadap waktu dalam besaran tegangan dan arus disebut 

dengan daya. Daya listrik, terbagi menjadi 3 bagian yaitu daya nyata (P), daya reaktif 

(Q), serta daya semi (S). 

1. Daya sebenarnya yang dibutuhkan oleh beban listrik/ peralatan rumah tangga 

adalah daya nyata. Watt (W) merupakan satuan dari daya nyata. 

2. Daya yang timbul akibat adanya pembentukkan mean magnet disebut daya reaktif 

(Q). Volt Ampere Reaktif (VAR) merupakan satuan daya reaktif. 

3. Resultan antara daya nyata dan daya reaktif disebut dengan daya semu. Volt 

Ampere (VA)adalah satuan dari daya semu (S). 

4. Suatu konstanta pengali antara nilai 0 sampai 1 disebut dengan faktor daya (Cos 

phi). 

2.2 Raspberry Pi 

Raspberry Pi adalah sebuah komputer mini atau disebut juga dengan (single-

board-computer) yang berukuran kartu atm. Raspberry Pi juga bisa difungsikan sebagai 

komputer atau PC. 

 

Gambar 2.1 Logo Raspberry Pi 

 Raspberry Pi mempunyai 2 model yaitu Raspberry model A dan Raspberry 

model B. Raspberry Pi Model B telah dilengkapi dengan RAM sebesar 512 MB hingga 

RAM 1 GB. Perbedaannya antara Raspberry model A dengan Raspberry model B 
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adalah pada memori. Raspberry A memiliki memori sebesar 256 MB sedangkan 

Raspberry B memiliki memori sebesar 512 sampai 1 GB memori. Selain itu, raspberry 

B telah dilengkapi dengan ethernet yang tidak ada pada Raspberry A. Raspberry Pi 

didasarkan pada sebuah SoC Broadcom BMC2835, yang telah menanamkan prosesor 

ARM1176JZF-s dengan 700 Mega hz, VideoCore IV GPU, dan RAM sebesar 256MB 

pada Raspberry B. Raspberry model B tidak didesain untuk menggunakan harddisk 

penyimpanan data ataupun solid-state drive, melainkan menggunakan SD-Card untuk 

melakukan booting dan penyimpanan dalam jangka panjang. Real time clock tidak 

dimiliki oleh Raspberry Pi, sehingga OS harus memanfaatkan timer sebagai pengganti 

jaringan server. Namun mini komputer yang mudah dikembangkan ini dapat ditambah 

dengan fungsi real-time (DS1307) dan masih banyak lainnya. Melalui GPIO terdapat 

interface via I2C. Raspebrry Pi yang bersifat sebagai open source. Raspberry Pi juga 

bisa dimodif sesuai dengan kebutuhan pengguna. Raspberry Pi menggunakan bahasa 

pemrograman Phyton. 

2.2.1 Raspberry Pi 3 

Generasi ketiga dari Raspberry Pi adalah Raspberry Pi 3. Raspberry Pi 3 telah 

dilengkapi dengan RAM sebesar 1GB lebih besar dari generasi sebelumnya yaitu 

Raspberry Pi 2 serta memiliki grafis Broadcom VideoCore IV pada frekuensi clock 

yang lebih tinggi, serta memliki prosesor yang mampu berjalan dengan kecepatan 250 

Mega Hz. 

 Raspberry Pi 3 memiliki ethernet port, 4 USB, Full HDMI, 40 pin GPIO, 

Camera interface, Combine 3.5mm audio jack and composite video, Display interface, 

slot SD Card, serta Video Core 3D grafik core. 

 Raspberry Pi 3 dan Rasberry Pi 2 memiliki faktor bentuk identik atau bentuk 

agak mirip serta memiliki kompatibilitas lengkap dibandingkan dengan Raspberry Pi 1 

dan 2. Serta disarankan untuk dipakai bagi mereka yang ingin menggunakan Raspberry 

Pi pada proyek yang membutuhkan daya rendah sekitar 5 volt. 
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Gambar 2.2 Raspberry Pi Model B 

2.2.2 GPIO Raspberry Pi 

Deretan yang digunakan pada Raspberry Pi adalah GPIO yang terdiri dari 40 pin 

dengan berbagai fungsi. Deretan GPIO pin merupakan salah satu fitur yang kuat dari 

Raspberry Pi disepanjang tepi atas pin board. Pada pin GPIO terdapat 2 sumber 

tegangan 5V, 2 sumber tegangan 3.3V, terdiri dari 5 pin Ground, 17 pin input atau 

output.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 GPIO pada Raspberry Pi 3 
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2.2.3 Bahasa Phyton 

 Bahasa Phyton adalah bahasa yang digunakan pada pengontrolan Raspberry Pi. 

Menurut Dr. Andrew N Harrington, bahasa yang mempunyai banyak fungsi, 

berorientasi, interaktif adalah bahasa phyton dan merupakan  bahasa pemrograman 

tingkat tinggi. Bahasa phyton merupakan bahasa program yang formal dengan aturan-

aturan dan format spesifikasi tersendiri. 

2.3 Sensor INA219 

Modul sensor INA219 merupakan pilihan alternatif untuk modul sensor ACS712 untuk 

mengukur arus DC. Modul sensor ina219 adalah modul dengan kemampuan mengukur 

tegangan sumber sebesar 26 volt DC dan arus maksimal sebesar 3.2 A. Sensor ini 

memiliki pengukuran arus lewat interface I2C dan memiliki tingkat kesalahan 1%. 

Dengan mengunakan hukum Ohm, sensor ini juga dapat menghitung daya. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Sensor in219 

2.4 Data MySQL 

 Kumpulan data yang tersusun membentuk informasi yang berguna disebut 

database. Database terbentuk dari suatu kelompok data yang mempunyai sifat atau 

jenis yang sama. 
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Jika membandingkan antara sistem database dengan MySQL, maka perlu 

berfikir ulang apa yang lebih sesuai dengan kebutuhan. 

2.5 XAMPP 

Paket perangkat lunak yang disediakan oleh tool dalam satu buah paket adalah 

XAMPP. Dengan diinstalnya XAMMP maka tidak diperlukan instalasi dan konfigurasi 

webserver APACHE, MySQL dan PHP secara manual. XAMPP akan melakukan 

instalasi dan konfigurasi secara otomatis untuk anda. 

2.6 PHP 

Bahasa pemrograman scrip server-side yang didesain untuk pengembangan 

wed disebut dengan PHP. PHP juga bisa digunakan sebagai bahasa pemrograman 

umum. Serta PHP juga diproses pada komputer server. Hal ini berbeda dibandingkan 

dengan client side sepeti javascript yang diproses pada browser. Personal Home Page 

adalah singkatan awal dari PHP. PHP juga digunakan untuk membuat website pribadi. 


