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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 IOT (Internet Of Things) 

IOT merupakan singkatan dari Internet Of Things yang mana konsep 

tersebut bertujuan untuk memperluas manfaat koneksi dari internet yang 

terhubung secara terus menerus, contohnya dapat mengontrol berbagai peralatan 

elektronik dengan menggunakan smartphone yang berada pada jaringan internet.  

2.2 Annyang 

Anyang adalah javascript library kecil yang memungkinkan pengguna 

dapat mengontrol sebuah website dengan menggunakan voice recognation atau 

perintah suara. Annyang juga mendukung berbagai bahasa, dan juga tidak 

memiliki ketergantungan terhadap program lainnya, annyang sendiri memiliki 

kapasitas 2KB  dan dapat digunakan secara gratis [5]. 

2.3 Raspberry Pi 

Raspberry Pi merupakan salah satu Mini PC yang di kembangkan oleh 

Raspberry Pi Foundation yang berada di United Kingdom [6]. Raspberry Pi 3 B+ 

merupakan generasi terakhir unutk saat laporan ini di buat, adapun beberapa 

pendahulu dari Raspberry ini di antaranya : Raspberry Pi 2 model B pada Februari 

2016, Raspberry Pi 1 model B+ pada July 2014, Raspberry Pi Model A+ pada 

November 2014.  

Gambar 2.1 Raspberry Pi 3 B+ 

Rapberry Pi 3 B+ memiliki fitur yang sangat lengkap bahkan hampir 

setara dengan mini PC yang beredar di pasaran,  spesifikasi tersebut di antaranya 
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1.4GHz quad-core Broadcom BCM2837 64bit CPU dengan Ram 1GB . Dengan 

Spesifikasi tersebut Raspberry Pi 3B+ bahkan dapat menjalankan  full  Windows 

10ARM, Windows  IOT, Snappy Ubuntu Core, Ubuntu Mate, OSMC, PINET, 

LIBREELEC, RISC OS, IchigoJam RPI, dan Weather Station. Untuk tempat 

penyimpanan serta sistem oprasinya Raspberry Pi 3B+ ini menggunakan MicroSD 

card. Adapun spesifikasi lengkap dari Raspberry Pi 3B+ ini seperti pada tabel 2.1 : 

Tabel 2.1 Spesifikasi Rspberry Pi 3B+  

Prosesor 
Cortex-A53 (ARMv8) @1.4GHZ 64bit, Broadcom 

BCM2837B0 

Ram 1GB SDRAM LPDDR2 

Fitur 

WIFI: 2.4GHz and 5GHz IEEE 802.11.b/g/n/ac 

LAN : Gigabit Ethernet (max 300Mbps) 

Bluetooth 4.2, BLE 

Port  

Extended 40-pin GPIO header 

Full-size HDMI 

4 USB 2.0 ports 

CSI camera port for connecting a Raspberry Pi camera 

DSI display port for connecting a Raspberry Pi 

touchscreen display 

4-pole stereo output and composite video port 

Micro SD port for loading your operating system and 

storing data 

Power input 5V/2.5A DC 

 

2.3.1 General Purpose Input/Output (GPIO) 

GPIO adalah fitur dari raspberry PI yang dimana pada raspberry PI 

memiliki pin input output pada board-nya. Pin ini merupakan physical interface 

antara raspberry dengan berbaga macam sensor, led dsb [4] 
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Gambar 2.2 PIN GPIO Pada Raspberry Pi 

 

Untuk dapat menggunakan GPIO pada raspberry command-line maka 

perlu diinstal WiringPI, WiringPI ini adalah program yang memanage on-board 

GPIO interface. 

Contoh penggunaan GPIO pada raspberryPI adalah dengan menyalakan 

LED. Ketika GPIO pin di set sebagai output dan di set HIGH maka pin tersebut 

memiliki output sebesar 3.3 volts (3x3).  

 
Gambar 2.3 Skema Diagram LED Menggunakan GPIO 

 

2.4 Phyton 

Python adalah salah satu bahasa pemrograman sifatnya interpreter, 

interaktif dan berorientasi objek. Phyton juga termasuk dalam bahasa 

pemerograman tingkat tinggi, sedangkan ada juga bahasa tingkat rendah (Low 

Level Language), yang memiliki hubungan dengan “bahasa mesin” atau “bahasa 

assembly”. Pada dasarnya komputer hanya akan mengeksekusi program yang 

ditulis dengan bahasa tingkat rendah. Oleh karna itu program yang memiliki 

bahasa tingkat tinggi harus diproses terlebih dahulu dengan cara menterjemahkan 

bahasa tersebut ke dalam bahasa mesin sebelum program tersebut berjalan. Ada 

sedikitnya  dua proses pemrograman agar program tersebut dapat berjalan dan 

dikenali oleh komputer, diantaranya: Interpreter dan Compiler.  

Interpreter yaitu dengan melakukan proses pembabacaan program secara 

baris per baris, sehingga waktu yang di butuhkan sangat singkat. 
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Gambar 2.4 Eksekusi Proses Phyton 

Sedang compiler yang di gunakan untuk membaca program secara 

keseluruhan, yaitu untuk menterjemahkan keseluruhan instruksi dalam program 

sekaligus. 

 
Gambar 2.5 Proses Kompilasi Phyton 

 

2.5  Modul Relay 

Relay adalah salah satu  dari komponen elektronik yang pemanfaatannya 

dapat digunakan sebagai pengganti saklar akan tetapi relay dapat diopersakina 

secara elektronika. Komponen relay menggunakan prinsip dari eletromagnetik 

sebagai alat yang menghubungkan dan memutuskan arus listrik, sehingga hanya 

dengan penggunaan arus listrik micro kita dapat mengatur saklar tersebut [7]. 

Arus yang di atur berupa arus langsung dari tegangan listrik AC. 

 
Gambar 2.6 Relay 

 

Relay yang  ada pada gambar 2.4 merupakan sebuah modul relay yang di 

golongkan ke dalam SPDT yang fungsinya sebagai saklar atau sebagai pengalih 

listrik. Modul relay ini juga sudah dilengkapi dengan komponen-komponen 

elektronika lain agar dapat bekerja sebagaimana mestinya. Relay SPDT (Single 

Pole Double Trow) dilengkapi lima terminal, tiga berfungsi sebagai saklar dan 

dua terminal lain digunakan sebagai coil. 
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2.6  Adaptor 

Adaptor merupakan alternatif dari tegangan DC seperti accu dan battery. 

Adaptor merupakan sebuah rangkaian elktronika yang berguna unutk mengubah  

tegangan AC menjadi tegangan DC, adapun rangkaian pada adaptor di antaranya 

berupa Transformator, Dioda, dan Electrolite Condensator.  

 
Gambar 2.7 Adaptor 

Adaptor yang akan di gunakan adalah adaptor yang meiliki output voltase 

sebesar 5V dan amper sebesar 2A. Adaptor pada gambar 2.5 merupakan adaptor 

yang biasa di gunakan untuk mengisi daya pada ponsel pintar. 

 

2.7  Mikrofon USB 

Mikrofon merupakan sebuah alat elektronik yang termasuk transduster 

yang memiliki fungsi mengubah gelombang suara menjadi sinyal listrik, mikrofon 

sendiri biasa di gunakan sebagai alat perekam suara. Istilah mikrrofon di dapat 

dari 2 suku kata pada bahasa yunanidi antaranya mikros yang memiliki arti kecil 

sedangkan fon memiliki arti suara atau bunyi.  

 
Gambar 2.8 Mikrofon 

Mikrofon yang di gunakan adalah mikrofon USB type A yang terkoneksi 

menggunakan USB bukan menggunakan Jack Audio 3.5mm pada umumnnya. 
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Mikrofon tersebut sudah kompatibel dengan Raspberry Pi, linux, dan windows, 

sehingga tidak perlu melakukan instalasi ketika digunakan.  

2.8  Kabel LAN 

Kabel LAN (Local Area Network) berfungsi sebagai penghubung antara 

suatu jaringan ke jaringan yang lain. Ada berbagai macam kabel LAN di 

antaranya kabel LAN Straight dan kabel LAN 

 
Gambar 2.9 Kabel LAN 

Kabel LAN yang di gunakan adalah kabel lan straight yang kedua 

ujungnya memiliki konfigurasi yang sama diantaranya di tunjukkan pada gambar 

 
Gambar 2.10 Kabel LAN Straight 

 

 


