
BAB II

DASAR TEORI

Pada bab ini akan dibahas beberapa teori pendukung yang digunakan sebagai acuan

dalam merealisasikan sistem yang dirancang. Web, HyperText Markup Language (HTML),

Transmission  Control  Protocol/Internet  Protocol (TCP/IP),  komunikasi  serial,  arduino

mega ATMega2560,  MOC3020, TRIAC BTA12 600B, GSM Modem.

2.1 Web

Web Site atau sering dikenal dengan istilah situs adalah sejumlah halaman web yang

memiliki topik saling terkait, terkadang disertai dengan berkas-berkas seperti gambar atau

video. Sebuah situs web biasanya ditempatkan pada sebuah web server yang dapat diakses

melalui  sebuah  jaringan  seperti  internet  ataupan  jaringan  wilayah  local  (LAN) melalui

alamat  internet  yang  dikenal  dengan  istilah  URL. Sebuah  server  web umumnya  telah

dilengkapi dengan perangkat-perangkat lunak khusus untuk menangani pengaturan nama

Domain. Gabungan semua situs yang dapat di akses publik di internet disebut pula sebagai

Waring Wera Wanua  atau lebih dikenal  dengan singkatan WWW.  Meskipun setidaknya

halaman  beranda  situs  internet  umumnya  dapat  diakses  publik  secara  bebas,  pada

prakteknya  tidak  semua situs  memberikan kebebasan bagi  publik  untuk mengaksesnya,

beberapa situs web mewajibkan pengunjung untuk melakukan pendaftaran sebagai anggota,

atau bahkan meminta pembayaran untuk dapat menjadi anggota untuk dapat mengakses isi

yang  terdapat  dalam  situs  web tersebut,  atau  bahkan  meminta  inputan  password.

Pembatasan-pembatasan ini  umumnya dilakukan karena alasan keamanan,  menghormati

privasi, atau karena tujuan komersil tertentu [7].

Sebuah  halaman  web merupakan  berkas yang  ditulis  sebagai  berkas  teks  biasa

(plain text) yang diatur  dan dikombinasikan sedemikian rupa dengan instruksi-instruksi

berbasis  HTML,  atau  XHTML,  kadang-kadang  pula  disisipi  dengan  sekelumit  bahasa

skrip. Berkas tersebut kemudian diterjemahkan oleh peramban web dan ditampilkan seperti

layaknya sebuah halaman pada monitor komputer. Halaman-halaman web tersebut diakses

oleh  pengguna  melalui  protokol  komunikasi  jaringan  yang  disebut  sebagai  HyperText
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Transfer Protocol (HTTP),  sebagai  tambahan untuk meningkatkan aspek keamanan dan

aspek  privasi  yang  lebih  baik,  situs  web dapat  pula  mengimplementasikan  mekanisme

pengaksesan melalui protokol HyperText Transfer Protocol Secure (HTTPS)[7].

Penemu situs web adalah Sir Timothy John ¨Tim¨ Berners-Lee, sedangkan situs web

yang tersambung dengan jaringan pertamakali muncul pada tahun 1991. Maksud dari Tim

ketika merancang situs  web adalah untuk memudahkan tukar menukar dan memperbarui

informasi pada sesama peneliti di tempat ia bekerja. Pada tanggal 30 April 1993,  CERN

(tempat dimana Tim bekerja) mengumumkan bahwa WWW dapat digunakan secara gratis

oleh publik.

Sebuah  situs  web bisa  berupa  hasil  kerja  dari  perorangan  atau  individu,  atau

menunjukkan kepemilikan dari suatu organisasi, perusahaan. biasanya pembahasan dalam

sebuah situs  web merujuk pada sebuah ataupun beberapa topik khusus, atau kepentingan

tertentu.  Sebuah situs  web bisa  berisi  pranala yang menghubungkan ke  situs  web lain,

demkian pula dengan situs web lainnya. Hal ini terkadang membuat perbedaan antara situs

web yang dibuat oleh individu ataupun perseorangan dengan situs  web yang dibuat oleh

organisasi bisnis menjadi tidak begitu jelas [7].

2.2 HyperText Markup Language (HTML)

HyperText  Markup  Language (HTML) sebuah  bahasa markup yang  digunakan

untuk membuat sebuah halaman  web, menampilkan berbagai informasi di dalam sebuah

penjelajah  web Internet  dan formating  hypertext sederhana yang ditulis  kedalam berkas

format ASCII agar dapat menghasilkan tampilan wujud yang terintegerasi.  Dengan kata

lain,  berkas  yang  dibuat  dalam perangkat  lunak  pengolah  kata  dan  disimpan  kedalam

format  ASCII normal  sehingga  menjadi  home  page dengan  perintah-perintah  HTML.

Bermula dari sebuah bahasa yang sebelumnya banyak digunakan di dunia penerbitan dan

percetakan yang disebut dengan SGML (Standard Generalized Markup Language), HTML

adalah  sebuah  standar  yang  digunakan  secara  luas  untuk  menampilkan  halaman  web.

HTML  saat  ini  merupakan  standar  Internet yang  didefinisikan  dan  dikendalikan

penggunaannya oleh World Wide Web Consortium (W3C).
HTML  berupa  kode-kode  tag  yang  menginstruksikan  penjelajah  web untuk

menghasilkan tampilan sesuai dengan yang diinginkan. Sebuah file yang merupakan file
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HTML dapat  dibuka dengan menggunakan penjelajah  web  seperti  Mozilla  Firefox atau

Microsoft Internet  Explorer.  HTML juga  dapat  dikenali  oleh  aplikasi  pembuka  surel

ataupun dari PDA dan perangkat lunak lain yang memiliki kemampuan  browser. Dengan

menggunakan  perintah-perintah  HTML  Gambar  2.1  merupakan  cotoh  dari  struktur

penulisan HTML

Gambar 2.1. Contoh struktur penulisan HTML.

Penjelasan dari Gambar 2.1 sebagai berikut :

• diawali dengan tag <html> dan diakhiri </html>

• setiap penulisan tag, harus di tutup dengan tag yang sama di mana tag penutup di 

tambahkan /(slash atau garis miring ), contoh </html>, </head>, </body>. penulisan

tag diantara<head> dan </head>, tidak akan ditampilkan di layar, fungsi tag <head>

ini hanya menjelaskan kepada browser tentang isi document html serta 

menghubungkan dengan link/style eksternal

• penulisan tag diantara<body> dan </body>, seluruhhnya akan di tampilkan di 

layar(browser) [8].

2.3 Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP)

TCP/IP (Transmission  Control  Protoko  l  /In  t  ernet         Pr  ot  okol  )   adalah standar

k  o      m  unikasi  data          yang    digunakan  oleh komunitas i  ntern  e  t         dal  am proses tukar-menukar

data dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan Internet.
Arsitektur   TCP/IP   tidaklah   berbasis   m  od  e  l         re  fe  rensi         t  u  juh  la  p  is         O  SI,         t  etapi

menggunakan  m  odel         re  f  erensi  DARPA.   TCP/IP yang  merngimplemenasikan arsitektur

berlapis yang terdiri atas empat lapis yang memiliki fungsi dan kegunaan masing-masing.

Gambar 2.3 menunjukakan susunan protocol TCP/IP beserta penjelasannya.
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Gambar 2.2. Susunan Protokol TCP/IP [24].

1.  Phisycal Layer 
Phisycal  Layer  berfungsi  untuk  mendefinisikan  media  transmisi  jaringan,  metode

pensinyalan, sinkronisasi  bit,  arsitektur jaringan (seperti  halnya  Ethernet atau  Token

Ring),  topologi  jaringan dan  pengabelan.  Selain  itu,  level  ini  juga  mendefinisikan

bagaimana Network Interface Card (NIC) dapat berinteraksi dengan media kabel atau

radio.
2. Data Link

Data Link berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi

format yang disebut sebagai frame. Selain itu, pada level ini terjadi koreksi kesalahan,

flow  control,  pengalamatan  perangkat  keras (seperti  halnya  Media  Access  Control

Address (MAC Address)),  dan  menetukan  bagaimana  perangkat-perangkat  jaringan

seperti hub, bridge, repeater, dan switch layer 2 beroperasi.
3. Network Access Layer

Network  Access  Layer adalah lapisan paling bawah pada TCP/IP yang menyediakan

sarana untuk dapat menerima dan mengirim data melalui perangkat antarmuka jaringan

sehingga dapat berkomunikasi dengan perangkat lain.

4. Transport Layer
Transport  Layer adalah  lapisan  yang  bertanggung  jawab  membuat  hubungan  antara

perangat pengirim dan penerima sehingga dapat digunakan untuk pengiriman data.
5. Season Layer

Season  Layer  berfungsi  untuk  mendefinisikan  bagaimana  koneksi  dapat  dibuat,

dipelihara, atau dihancurkan. Selain itu, di level ini juga dilakukan resolusi nama.
6. Presentation Layer
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Presentation  Layer  berfungsi  untuk  memecah  data  ke  dalam paket-paket  data  serta

memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada

sisi tujuan setelah diterima. Selain itu, pada level ini juga membuat sebuah tanda bahwa

paket diterima dengan sukses (acknowledgement), dan mentransmisikan ulang terhadp

paket-paket yang hilang di tengah jalan.
7. Aplication Layer

Aplication Layer merupakan lapisan teratas  pada TCP/IP yang menyediakan layanan

untuk aplikasi komputer yang menggunakan jaringan [9].

2.4 Komunikasi Serial

Komunikasi serial adalah salah satu metode komunikasi data di mana hanya satu bit

data yang dikirimkan melalui seuntai  kabel pada suatu waktu tertentu. Komunikasi serial

digunakan  misalnya  pada  standar  komunikasi  RS-232 yang  menghubungkan  periferal

eksternal seperti modem dengan komputer [11].

RS-232 adalah standatr komunikasi serial yang didefinisikan sebagai antar muka

antara perangkat terminal data dan perangkat komunikasi data menggunakan pertukaran

data biner secara serial. Dalam definisi tersebut perangkat terminal data adalah komputer

dan perangkat komunikasi data adalah modem walaupun pada kenyataannya tidak semua

produk antar muka adalah perangkat komunikasi data. Komunikasi RS-232 diperkenalkan

pada tahun 1962 dan pada tahun 1997, Electronic Industries Association mempublikasikan

tiga modifikasi pada standar RS-232 dan menamainya menjadi EIA-232.

Standar RS-232 mendefinisikan kecepatan 256 kbps atau lebih rendah dengan jarak

kurang dari 15 meter, namun belakangan ini sering ditemukan jalur kecepatan tinggi pada

komputer pribadi dan dengan kabel berkualitas tinggi, jarak maksimum juga ditingkatkan

secara signifikan. Dengan susunan pin khusus yang disebut null modem cable, standar RS-

232 dapat juga digunakan untuk komunikasi data antara dua komputer secara langsung. 

Pada  skripsi  ini  komunikasi  serial  dibutuhkan  sebagai  komunikasi  antara  modem

dengan  mikrokontroler.  Untuk  dapat  berkomunikasi  dengan  mikrokontroler  dibutuhkan

sebuah  serial  conveter  driver yang  dibuat  menggunakan  IC  MAX232.  IC  MAX232
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berfungsi  untuk mengubah level  tegangan TTL ke RS232 atau sebaliknya.  Gambar 2.3

adalah konfigurasi dari IC MAX232 [10].

Gambar 2.3. Konfigurasi IC MAX232[10].

2.5 Arduino Mega ATMega2560

Arduino  Mega  ATMega2560  adalah  papan  dari Mikrokontroler  ATMega2560.

Fasilitas-fasilitas yang dimiliki arduino mega ATMega2560 ini antara lain adalah memiliki

54  Digital  Input  /  Output  Pin  (Yang  14  Dapat  Digunakan  Sebagai  Output  PWM),  16

Analog Input, 4 Uart (Hardware Port Serial), 16 Mhz Kristal Osilator, Koneksi Usb, Jack

Listrik, Header Icsp, dan tombol reset. Gambar 2.4 menunjukkan papan dari arduino mega

ATMega2560.
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Gambar 2.4. Arduino Mega ATMega2560.

Selain fasilitas-fasilitas diatas mikrokontroler ATMega2560 juga memiliki fasilitas
lain yaitu :

• Memori flash sebesar 256 KB.
• 4 KB EEPROM.
• 8 KB SRAM.
• 54 saluran input/output.
• 4 USART.
• 16 saluran 10-bit ADC.
• RTC (real time counter).
• PWM.
• Enam buah timer/counter [12].

2.6 MOC3020

MOC3020  merupakan  opto  triac.  Fungsi  utama  dari  MOC3020  adalah  sebagai

isolator  dengan  bagian  DC dari  rangkaian  kendali  utama  agar  tidak  terhubung  secara

langsung dengan jaringan AC. Selain sebagai isolator MOC3020 juga sebagai antarmuka

antara bagian kendali  (rangkaian DC) agar dapat berkomunikasi dengan rangkaian AC.

Beberapa fasilitas yang dimiliki MOC3020 adalah sebagai berikut :

• Bekerja pada frekuensi 50 – 60 Hz.
• Suhu pengoprasian sekitar -40oC sampai 100oC.
• Tegangan blokir maksimal sampai 400V.
• Tegangan puncak input-output, durasi maksimal 5 sekon, 60 Hz [13].
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Gambar 2.5. Konfigurasi pin pada MOC3020[13].

2.7 TRIAC BTA12 600B

TRIAC, atau  Triode for Alternating Current (Trioda untuk arus bolak-balik) adalah

sebuah  komponen  elektronik yang  kira-kira  ekuivalen  dengan  dua  SCR yang

disambungkan anti paralel dan kaki gerbangnya disambungkan bersama. Nama resmi untuk

TRIAC adalah Bidirectional Triode Thyristor. Ini menunjukkan saklar dwiarah yang dapat

mengalirkan  arus listrik ke kedua arah ketika dipicu (dihidupkan). Ini dapat disulut baik

dengan tegangan positif ataupun negatif pada elektrode gerbang. Sekali disulut, komponen

ini akan terus menghantar hingga arus yang mengalir lebih rendah dari arus genggamnya,

misal pada akhir paruh siklus dari arus bolak-balik. Hal tersebut membuat TRIAC sangat

cocok untuk mengendalikan kalang AC, memungkinkan pengendalian arus yang sangat

tinggi dengan arus kendali yang sangat rendah. Sebagai tambahan, memberikan pulsa sulut

pada  titik  tertentu  dalam siklus  AC memungkinkan  pengendalian  persentase  arus  yang

mengalir  melalui  TRIAC.  Low-Current TRIAC  dapat  mengontak  hingga  kuat  arus 1

ampere dan mempunyai maksimal tegangan sampai beberapa ratus volt.  Medium-Current

TRIAC dapat mengontak sampai kuat arus 40 ampere dan mempunyai maksimal tegangan

hingga 1.000 volt [14].
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Gambar 2.6. Simbol Skematik TRIAC

Dalam skripsi ini pada rangkaian driver Pengendali Beban AC 220 Volt menggunakan

TRIAC BTA12 600B, karena memiliki kemampuan untuk memblokir tegangan sampai 600

Volt dengan kemampuan beban maksimum 12 A. Gambar 2.8 menunjukan komponen dari

BTA12 600B.

Gambar 2.7. TRIAC BTA12 600B.

2.8 GSM Modem

GSM  Modem  adalah  sebuah  perangkat  elektronik  yang  berfungsi  sebagai  alat

pengirim  dan  penerima  pesan  SMS.   Pada  umumnya  alat  ini  berukuran  kecil  hampir

seukuran pesawat telepon GSM. Pada sekripsi ini GSM Modem yang digunakan adalah

Wavecom Fastrack  M1306B.  Gambar  2.9  menunjukkan GSM Modem yang  digunakan

pada sekripsi ini 
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Gambar 2.8. Wavecom Fastrack M1306B[23].

Dalam GSM Modem terdiri dari beberapa bagian, diataranya adaah: 

1. Terminal  konektor  15  pin  yang  berfungsi  sebagai  jalur  komunikasi  dengan

mikrokontroler.

2. Sim card, sama halnya dengan telepon genggam, GSM modem juga membutukan

sebuah kartu sim card. Dalam hal ini kartu sim card yang digunakan model GSM.

3. GSM antenna berfungsi sebagai pemancar sinyal GPRS. 

4. Lampu indikator.

5. Catu daya, sebuah GSM modem mengkonsumsi daya yang cukup kecil. Sekitar 6

sampai 12 Volt DC.

2.9 Mikrokontroler ATMega32

Mikrokontroler ATMega32 adalah termasuk keluarga AVR yang diproduksi oleh

atmel.  Beberapa  fasilitas-fasilitas  yang  dimiliki  oleh  mikrokontroler  ATMega32  adalah

sebagai berikut:

• Clock 16 MHz.

• Memori flash 32 KB.

• SRAM 2 KB.

• EEPROM 1024 Byte.

• Serial USART.

• 32 port  I/O.

• Interupsi internal/external.
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• Delapan saluran 10-bit ADC.

• CTC (Clear Timer on Compare Match).

Gambar  2.10  menunjukkan  konfigurasi  pin  pada  mikrokontroler  ATMega32.

Dengan penjelasan sebagai berikut.

1. PA0-PA7 adalah delapan saluran port A. Port A ini memiliki fungsi sebagai saluran

I/O. Selain itu port A juga memiliki fungsi sebagai saluran masukan ADC (Analag

to Digital Converter) 10bit.

2. PB0-PB7 adalah delapan saluran port B. Port B ini memiliki fungsi sebagai salura

I/O. Selain itu port B juga memiliki fungsi khusus sebagai saluran SPI, komparator

analog, dan timer/couter.

3. PC0-PC7 adalah delapan saluran port C. Port C ini memiliki fungsi sebagai saluran

I/O. Selain itu port C juga memiliki fungsi khusus sebagai komparator analog dan

timer/couter.

4. PD0-PD7 adalah delapan saluran port D. Port D ini memiliki fungsi sebagai saluran

I/O. Selain into  port D juga memiliki fungsi khusus sebagai komparator analog,

saluran interupsi external, dan komunikasi serial.

5. VCC adalah pin yang digunakan untuk memberi tegangan sumber sebesar 5V.

6. RESET adalah pin yang digunakan untuk mereset mikrokontroler.

7. XTAL1 adalah pin masukan clock external.
8. XTAL2 adalah pin masukan clock external.
9. AREF adalah pin maskukan tegangan referensi ADC.
10. GND adalah pin ground.
11. AVCC adalah pin untuk masukan tegangan ADC.
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Gambar 2.9. Mikrokontroler ATMega32 [15]
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