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BAB II 

STUDI PUSTAKA 

2.1  Sistem Urinaria  

Sistem urinaria terdiri atas ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. 

Sistem ini membantu mempertahankan homeostatis dengan menghasilkan urin 

yang merupakan hasil sisa metabolisme. Ginjal yang mempertahankan susunan 

kimia cairan tubuh melalui beberapa proses yaitu: (1) filtrasi; (2) reabsorpsi dan 

(3) sekresi. Unit fungsional ginjal adalah nefron, dimana ginjal orang dewasa dan 

sehat mempunyai 1 juta nefron (2 ginjal = 2 juta nefron).[5] 

2.1.1 Proses Pembentukan Urin 

Nefron membuat urin yaitu dengan menyaring darah dan kemudian 

mengambil kembali bahan-bahan yang bermanfaat ke dalam darah. Maka 

tersisalah bahan tak berguna keluar dari nefron dalam suatu larutan yang 

dinamakan urin. Urin adalah cairan produk limbah yang telah disaring oleh ginjal 

di dalam tubuh. Warna kuning yang khas pada urin disebabkan oleh sekresi 

pigmen yang berasal dari darah (urochrome). [6] Jadi banyak warna urin yang 

ditimbulkan tergantung dari jumlah cairan yang diminum. Perubahan warna urin 

yang bersifat sementara bisa juga disebabkan pewarna makanan buatan yang tidak 

baik. Bisa juga warna urin atau air seni akibat resep obat yang dikonsumsi. 

2.1.2  Zat yang Mempengaruhi Warna Urin 

Warna urin yang terkandung dalam urin dapat dipengaruhi oleh bahan 

makanan atau bahan minuman yang dikonsumsi oleh manusia sehingga dalam 

warna urin yang seharusnya berwarna jernih atau kekuningan dapat berubah 

warna. Bahan makanan yang dapat mempengaruhi warna tersebut: (1) makanan 

yang mempunyai kandungan vitamin B dan karoten sering menyebabkan urin 

seseorang menjadi kuning cerah. Makanan ini berasal dari biji-bijian, selain 

makanan suplement vitamin juga dapat mempengaruhi; (2) warna kecoklatan 

dapat dipengaruhi dari minuman teh; (3) Warna oranye dapat dipengaruhi zat 

makanan dari wortel dan labu dan dari suplement vitamin C dan B kompleks; dan 

(4) warna merah dapat dipengaruhi dari makanan boysen beriies, dan sereal 
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buatan, dan minuman yang mempunyai zat pewarna merah seperti sirup dan 

minuman sachet.[7]  

2.1.3  Warna Urin 

Humanhydration LLC menyatakan bahwa orang normal dan sehat 

mengeluarkan 750-1500 cc urin setiap hari. Umumnya urin yang normal dan sehat 

tampak jernih dan bening layaknya air atau sedikit kekuningan. Warna urin 

disajikan pada gambar 2.1. Keterangan pembagian warna urin normal, sedang dan 

berat sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Pembagian warna urin 

1. Transparan atau jernih 

Warna transparan dan jernih pada urin menunjukkan bahwa seseorang sudah 

banyak meminum air dan tidak mengalami dehidrasi. 

2. Kuning pucat 

Warna ini menunjukan warna yang ideal. Jika warna urin kuning pucat atau 

hampir jernih itu berarti seseorang tidak mengalami dehidrasi dan tubuh akan 

berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya. Hal ini biasanya terjadi ketika 

seseorang banyak minum air. 
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3. Kuning transparan 

Warna kuning transparan adalah warna yang normal, hal tersebut menunjukan 

bahwa kondisi tubuh tidak mengalami dehidrasi atau keadaan tubuh tetap 

stabil. 

4. Kuning 

Jika warna urin lebih kuning dari biasanya, itu berarti tubuh sudah mengalami 

dehidrasi. Hal ini bisa disebabkan oleh tubuh yang mengalami keringat yang 

berlebihan atau kurangnya hidrasi. Oleh karena itu, harus minum lebih banyak 

cairan untuk menghindari dehidrasi. 

5. Kuning tua 

Warna urin tua ini berarti tidak mengalami dehidrasi. Ketika melihat warna 

urin kuning tua, sebaiknya segera minum air putih setelahnya. Karena warna 

ini menunjukkan hampir mengalami dehidrasi jika tak minum dalam waktu 

dekat. 

6. Kuning kecoklatan 

Jika urin berwarna kuning kecoklatan berarti tubuh mengalami dehidrasi. 

Segeralah untuk minum, karena jika tidak segera minum, tubuh akan 

mengalami dehidrasi berat. 

7. Warna madu 

Warna madu menunjukkan tubuh tidak mendapatkan cukup cairan sehingga 

warna urin lebih tua dan hampir seperti warna madu. Jika mengetahui warna ini 

dalam urin, sebaiknya segera minum secepatnya untuk memenuhi kebutuhan 

cairan tubuh. 

8. Warna coklat 

Warna urin cokelat ini warna yang berarti tubuh mengalami dehidrasi parah 

atau memiliki masalah dengan liver. Segera penuhi kebutuhan cairan tubuh 

dengan minum air. Namun jika warna urin masih tetap cokelat sebaiknya 

segera temui dokter. 

Warna urin yang ditunjukkan pada nomor 1, 2, dan 3 menunjukkan warna 

urin normal. Warna urin nomor 4, 5, dan 6 menunjukkan warna urin dalam 

dehidrasi ringan. Sedangkan warna urinnomor 7 dan 8 adalah warna urin dalam 

kondisi dehidrasi berat. 
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2.2 Sensor Warna TCS 3200  

Sensor warna TCS3200 adalah detektor warna lengkap, termasuk chip 

sensor warna TCS 3200 RGB (Red, Green, dan Blue) dan 4 LED putih. TCS 3200 

dapat mendeteksi dan mengukur berbagai hampir tak terbatas warna terlihat. [8] 

Aplikasi termasuk membaca tes strip, menyortir berdasarkan warna, sensor 

cahaya, kalibrasi, dan pencocokan warna. Modul sensor ini memiliki fasilitas 

untuk merekam hingga 25 data warna yang akan disimpan dalam EEPROM. 

Sensor warana TCS 3200 memiliki susunan photodetector, masing-masing 

dengan baik merah, hijau, atau biru filter, atau ada filter ( yang jelas ). Filter dari 

setiap warna yang merata di seluruh susunan untuk menghilangkan lokasi antara 

warna, gambar sensor TCS 3200, skema pin dan rangakaian sensor TCS 3200 

dibawah ini.[8] 

 

 

 

 

Gambar 2.2 (a) bentuk fisik sensor TCS 3200 (b) skema pin sensor TCS 3200 

(Yanuar, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Skema rangkain sensor TCS 3200 
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Tabel 2.1 Fungsi Pin Sensor Warna TCS 3200 

Nama No Kaki IC I/O Fungsi pin 

GND 4 - Sebagai Ground pada power supply 

OE 3 I Output enable, sebagai input untuk 

frekuensi output skala rendah 

OUT 6 O Sebagai output frekuensi 

S0, S1 1,2 I Sebagai saklar pemilih pada frekuensi 

output skala Tinggi 

S2, S3 7,8 I Sebagai saklar pemilih 4 kelompok diode 

VDD 5 - Supply tegangan 

 

2.2.1 Karakteristik Sensor warna TCS 3200 

IC TCS 3200 dapat dioperasikan dengan supply tegangan pada Vdd 

berkisar antara 2,7Volt – 5,5 volt, dalam pengoperasiannya sensor tersebut dapat 

dilakukan dengan dua cara : 

a. Dengan mode supply tegangan maksimum, yaitu dengan menyuplai tegangan  

berkisar antara 2,7volt – 5,5 volt pada sensor warna TCS 3200. 

b. Mode supply tegangan minimum, yaitu dengan menyuplai tegangan 0 sampai 

0,8. 

Sensor warna TCS 3200 terdiri dari 4 kelompok photodioda, masing-masing 

kelompok memiliki sensitivitas yang berbeda satu dengan yang lainnya pada 

respon photodioda terhadap panjang gelombang cahaya yang dibaca, photodioda 

yang mendeteksi warna merah dan clear memiliki nilai sensitivitas yang tinggi 

ketika mendeteksi intensitas cahaya dengan panjang gelombang 715 nm, 

sedangkan pada panjang gelombang 1100 nm photo dioda tersebut memiliki nilai 

sensitivitas yang paling rendah, hal ini menunjukkan bahwa sensor TCS 3200 

tidak bersifat linearitas dan memiliki sensitivitas yang berubah terhadap panjang 

gelombang yang diukur. 
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2.2.2 Prinsip Kerja Sensor Warna TCS 3200 

Sensor warna TCS3200 bekerja dengan cara membaca nilai intensitas 

cahaya yang dipancarkan oleh led super bright terhadap objek, pembacaan nilai 

intensitas cahaya tersebut dilakukan melalui matrik 8x8 photodioda, dimana 64 

photo dioda tersebut dibagi menjadi 4 kelompok pembaca warna, setiap warna 

yang disinari led akan memantulkan sinar led menuju photodioda, pantulan sinar 

tersebut memiliki panjang gelombang yang berbeda – beda tergantung pada warna 

objek yang terdeteksi, hal ini yang membuat sensor warna TCS 3200 dapat 

membaca beberapa macam warna. [15] 

Prinsip kerja sensor warna TCS 3200 untuk memilih filter warna, dapat 

memungkinkan hanya satu warna tertentu untuk melewati dan mencegah warna 

lain. Misalnya, ketika memilih filter merah, hanya cahaya merah yang bisa 

melewatinya, sedangkan warna biru dan hijau akan dicegah. Jadi hasilnya bisa 

didapatkan intensitas cahaya merah. Demikian pula, ketika memilih filter lain 

akan mendapatkan cahaya biru atau hijau. 

Salah satu kelompok photo dioda membaca intensitas cahaya terhadap objek 

yang disensor. Selanjutnya mikrokontroler akan mulai menginisialisasi sensor 

TCS230, nilai yang dibaca oleh sensor selanjutnya diubah menjadi frekuensi 

melalui bagian pengubah arus ke frekuensi, dimana pada bagian ini terdapat 

osilator yang dibangkitkan oleh saklar S0 dan S1 sebagai mode tegangan 

maksimum dan output enable sebagai pembangkit osilator pada mode tegangan 

minimum (power down). [15] Pada gambar dibawah ini menunjukkan blok 

diagram fungsional sensor TCS 3200 dan cara setting skala frekuensi output 

sensor TCS 3200. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 (a) Blok diagram fungsional (b) Setting skala sensor TCS 

3200 frekuensi output sensor TCS 3200 
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2.3 Sensor Gas MQ 135 

Sensor gas MQ 135 adalah sensor yang memonitor kualitas udara untuk 

mendeteksi gas amonia (nh3), natrium- (di) oksida (nox), alkohol / ethanol 

(c2h5oh), benzena (c6h6), karbondioksida (co2 ), gas belerang / sulfur-hidroksida 

(h2s) dan asap / gas-gas lainnya di udara. Sensor ini melaporkan hasil deteksi 

kualitas udara berupa perubahan nilai resistansi analog di pin keluarannya. Pin 

keluaran ini bisa disambungkan dengan pin adc (konverter analog-ke-digital) di 

mikrokontroler / pin analog input dengan menambahkan satu buah resistor saja 

(bekerja sebagai pembagi tegangan / voltage divider).[9] 

Spesifikasi sensor MQ 135 :  

1. sumber catu daya menggunakan tegangan 5 volt.  

2. menggunakan adc dengan resolusi 10 bit.  

3. tersedia 1 jalur output kendali on/off.  

4. pin input/output kompatibel dengan level tegangan ttl dan cmos.  

5. dilengkapi dengan antarmuka UART TTL dan I2C.  

6. signal instruksi indikator output;  

7. output ganda sinyal (output analog, dan output tingkat ttl);  

8. ttl output sinyal yang valid rendah; (output sinyal cahaya rendah, yang     dapat 

diakses mikrokontroler IO port) 

9. analog output dengan meningkatnya konsentrasi, semakin tinggi konsentrasi, 

semakin tinggi tegangan;  

10. memiliki umur panjang dan stabilitas handal; 11. karakteristik pemulihan 

respon cepat. 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 2.5 Struktur Sensor MQ 135 
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Tabel 2.2 Keterangan Struktur Sensor MQ 135 

# Bagian Bahan 

1 Lapisan penginderaan gas Tin Dioksida (SnO2) 

2 Elektroda Aurum atau emas (Au) 

3 Garis elektroda Platina (Pt) 

4 Koil pemanas (heater) Campuran Nikel Kromium (Ni-Cr) 

5 Keramik tubular Alumunium Oksida (Al2O3) 

6 Jaringan anti ledakan Kasa stainless steel (SUS316 100-mesh) 

7 Cincin penjepit Pelat tembaga nikel 

8 Dasar resin Bakelite 

9 Pin pin Pelat tembaga nikel 

 

Penyesuaian sensitivitas sensor ditentukan oleh nilai resistansi dari MQ-

135 yang berbeda-beda untuk berbagai konsentrasi gas-gas. Jadi, ketika 

menggunakan komponen ini, penyesuaian sensitivitas sangat diperlukan. Selain 

itu, kalibrasi pendeteksian konsentrasi NH3 sebesar 100 ppm atau alkohol sebesar 

50 ppm di udara juga diperlukan. 

2.4 Cloud Computing 

Cloud Computing adalah teknologi yang dapat mengatasi permasalahan 

keterbatasan bandwidth dan ruang penyimpanan. Menurut Velte dan Elsenpeter  

cloud computing adalah sebuah konstruksi yang memungkinkan untuk mengakses 

aplikasi-aplikasi yang bertempatkan pada sebuah lokasi selain dari komputer 

pribadi atau alat lain yang memiliki koneksi internet. Cara kerja sistem Cloud 

Computing adalah Server Cloud dan sistem penyimpanan data terletak ditempat 

yang nyata tetapi lebih virtual karena dapat diakses dari komputer pengguna . 

Pusat-pusat data dapat menyimpan informasi yang dibutuhkan, semacam video, 

audio, file, atau gambar untuk diakses [10]. 

2.5 Server 

Server terdiri dari prosesor yang bersifat scalable dan RAM, juga dilengkapi 

dengan sistem operasi khusus, yang disebut sebagai sistem operasi jaringan atau 

network operating system. Server adalah sebuah sistem komputer yang 

menyediakan jenis layanan tertentu dalam sebuah jaringan komputer.  Server juga 

menjalankan perangkat lunak administratif yang mengontrol akses terhadap 
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jaringan dan sumber daya yang terdapat di dalamnya, seperti halnya berkas atau 

alat pencetak (printer), dan memberikan akses kepada workstation anggota 

jaringan. Umumnya, di atas sistem operasi server terdapat aplikasi-aplikasi yang 

menggunakan arsitektur klien/server.Contoh dari aplikasi ini adalah DHCP 

Server, Mail Server, HTTP Server, FTP Server, DNS Server dan lain sebagainya.  

Web Server merupakan salah satu mesin yang dimana tempat software atau 

aplikasi beroperasi dalam mendistribusikan web page ke pengguna, Protokol 

untuk mentransfer atau memindahkan berkas yang diminta oleh pengguna melalui 

protokol komunikasi tertentu. Oleh karena dalam satu halaman web biasanya 

terdiri dari berbagai macam jenis berkas seperti gambar, video, teks, audio, file 

dan lain sebagainya, maka pemanfaatan web server berfungsi juga untuk 

mentransfer keseluruhan aspek pemberkasan dalam halaman tersebut, termasuk 

teks, gambar, video, audio, file dan sebagainya. [11] 

2.6 Android 

Android adalah salah satu operating system berbasis linux yang 

diperuntukan untuk mobile device seperti smartphone. Persis seperti Microsoft 

windows yang sangat dikenal baik oleh para pengguna komputer dan laptop, jika 

kita analogikan, android adalah windowsnya sedangkan smartphone atau tablet 

adalah unit komputernya.  

Dengan sistem open source yang digunakan memungkinkan para 

pengembang untuk menciptakan beragam aplikasi menarik yang dapat dinikmati 

oleh para penggunanya, seperti aplikasi pemantauan, chatting dan lain-lain, hal ini 

pulalah yang membuat smartphone berbasis Android ini lebih murah dibanding 

gadget sejenis. [12] 

2.7 Ionic Framework 

Ionic Framework adalah kerangka pembangunan aplikasi mobile HTML5 

yang digunakan untuk membangun aplikasi mobile hybrid. Aplikasi hybrid pada 

dasarnya adalah website yang berjalan dalam browser sebuah aplikasi yang 

memiliki akses ke lapisan platform native. Ionic adalah kerangka front-end user 

interface yang menangani semua tampilan dan nuansa serta interaksi user 
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interface agar aplikasi menarik. Seperti jenis "Bootstrap for native," tetapi dengan 

dukungan untuk berbagai komponen umum native mobile, animasi, dan desain 

yang bagus. Tidak seperti kerangka responsif, Ionic dilengkapi dengan elemen 

user interface ponsel yang sangat bergaya native dan layout yang dapat diperoleh 

dengan SDK native pada iOS atau Android, namun user interface ditampilkan 

dalam bentuk sebuah web. Ionic menggunakan Cordova untuk dapat bekerja 

sebagai native app. Ionic Framework dibangun untuk menghasilkan performa 

terbaik pada perangkat mobile. Ionic Framework menggunakan AngularJS dalam 

rangka menciptakan framework yang paling cocok untuk pengembangan aplikasi 

mobile [13]. 

2.8 Javascript 

Java adalah bahasa pemrograman dapat digunakan untuk membuat suatu 

program. Java mendukung sumber daya internet Web, mendukung aplikasi 

klient/server,baik dalam jaringan local(LAN) maupun jaringan (WAN). Javascript 

adalah bahasa pemrograman yang dapat memegang kontrol aplikasi, berorientasi 

objek murni dan digunakan secara prosedural. Javascript merupakan bahasa yang 

case sensitive sepertihalnya bahasa pemrograman Java yaitu membedakan 

penulisan dengan huruf kecil dan huruf besar memberi arti yang berbeda. Java 

menggunakan kelas untuk membentuk suatu objek. Sejumlah kelas sudah 

tersediadan dapat digunakan dengan mudah, bahkan dapat dikembangkan jauh 

melebihi konsep pewarisan, yang dimaksud pewarisan adalah sifat yang ada pada 

bahasa pemrograman berorientasi objek yang memungkinkan sifat-sifat suatu 

objek diturunkan dengan mudah ke objek lain. 

2.9 Arduino Uno 

Arduino Uno adalah sebuah board mikrokontroler ATmega328 yang 

memiliki 14 pin digital input / output, 6 pin sebagai output PWM, 6 input analog, 

16 MHz osilator kristal, sebuah koneksi USB, konektor sumber tegangan, header 

ICSP, dan tombol reset. Arduino Uno menggunakan ATmega16u2 yang 

diprogram sebagai USBto-serial converter untuk komunikasi serial ke komputer 

melalui port USB. Arduino uno dapat diprogram dengan perangkat lunak Arduino 



15 

itu sendiri yaitu IDE. IDE Arduino adalah software yang sangat cangih ditulis 

dengan menggunkan java [14]. 

2.10 Modul WiFi NodeMCU 

Modul WiFi NodeMCU adalah sebuah modul yang berbasis LUA  Espressif 

ESP8622 Wifi SoC. Chip ini memberi solusi networking Wi-Fi yang lengkap dan 

menyatu karena dapat digunakan sebagai penyedia aplikasi atau untuk 

memisahkan semua fungsi networking Wi-Fi ke pemproses aplikasi lainnya. 

ESP8266 memiliki kemampuan on-board prosesing dan storage yang 

memungkinkan chip tersebut untuk diintegrasikan dengan sensor-sensor atau 

dengan aplikasi alat tertentu melalui pin input output hanya dengan pemrograman 

singkat [15]. Keunggulan utama modul ini adalah tersedianya mikrokontroler 

RISC (Tensilica 106µ Diamond Standard Core LX3) dan Flash Memory SPI 4 

Mbit Winbond W2540BVNIGterpadu, dengan demikian Anda dapat langsung 

menginjeksi kode program aplikasi langsung ke modul ini. 


