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Abstract
The more developed human needs about technology, the more research will be conducted on increasingly
rapid technological developments, one example is IoT or Internet of things. It cannot be denied that IoT is
a future technology that will be widely used by humans, because IoT has a concept that aims to expand the
benefits of internet connectivity that is continuously connected. Allows humans to easily communicate
with all equipment connected to the internet network. For this reason, the researcher developed a
research on the concept of data communication between devices and interfaces. In this study the website
uses wireless which is connected to the internet network. This wireless device will use the ESP8266
wireless module that has been embedded in the Wemos D1 R1 Mini.
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1. Pendahuluan
Mengkontrol peralatan elektronik dapat
dilakukan secara jarak jauh menggunakan komputer
untuk masa mendatang. IoT (Internet Of Things)
dapat mengefektifkan pengguana dalam mengelola
dan mengoptimalakan peralatan listrik / elektronik
mengguanakan media internet Tidak bisa di pungkiri
bahwa internet akan saling berkomunikasi antara
barang elektronik.
Tantangan
utama
dalam
IoT adalah
menjembatani kesenjangan antara dunia fisik dan
dunia informasi. Dalam permasalahan yang ada
banyak orang belum mengetahui secara konsep
seperti apa komunikasi yang diperlukan perangkat
dan interface seperti mengolah data dari peralatan
elektronika dan sensor berupa data fisik ataupun data
lunak. Secara konsep IoT memerlukan bantuan
dalam berkomunikasi data sehingga memerlukan file
ber ektensi PHP sebagai konversi atau penghubung
antara perangkat dan interface (website).
Penelitian
ini
bertujuan
untuk
menginformasikan kepada semua kalangan yang
akan mulai belajar tentang teknologi IoT dan
bertanya tanya tentang bagaimana konsep pertukaran
komunikasi antara perangkat dengan interface
(website).

pindah data melalui jaringan tanpa
memerlukan dua arah antara manusia ke
manusia yaitu sumber ke tujuan atau interaksi
manusia ke komputer. Internet of Things
merupakan perkembangan keilmuan yang
sangat menjanjikan untuk mengoptimalkan
kehidupan berdasarkan sensor cerdas dan
peralatan pintar yang bekerjasama melalui
jaringan internet, Junaidi, 2015.
2.2 Wemos D1 R1 Mini
Dalam konsep IoT board Wemos sangat
efisien digunakan karena modul ini sudah
mendukung koneksi Wireless dengan
Arduino IDE. Wemos sudah memiliki
microcontroller, sehingga wemos dapat
berjalan sendiri tanpa perlu bantuan dari
microconttroller lainnya, wemos dapat
berjalan sendiri karena didalammnya sudah
terdapat CPU yang dapat memprogram
melalui serial port atau via OTA serta transfer
program secara wireless. Wemos pada
Gambar 1 sudah memiliki chip utama yakni
ESP8266 / modul wireless yang nantinya
akan kita gunakan sebagai komunikasi data
jarak jauh, Putri, 2017.

2. Kajian Pustaka
2.1 Internet of Things (IoT)
Menurut (Burange & Misalkar, 2015)
Internet of Things (IOT) adalah struktur di
mana objek, orang disediakan dengan
identitas eksklusif dan kemampuan untuk
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3. Pembahasan

Gambar 1 Wemos D1 R1 Mini
https://www.instructables.com/id/Wemos-toWio-Adapter/
2.3 Bahasa Pemrograman C
Bahasa C/C++ merupakan pengembangan
dari bahasa B yang ditulis oleh Ken
Thompson pada tahun 1970. Brian W.
Kernighan dan Denies M. Ricthie pada tahun
1972 untuk pertama kali menemukan dan
menulis Bahasa C. Pada awalnya bahasa C
dioperasikan diatas sistem operasi UNIX.
Bahasa C biasa disebut bahasa tingkat tinggi
dengan perintah assambly karena Bahasa
C/C++ berada pada tingkat bahasa menengah
yakni antara bahasa tingkat tinggi dan rendah.
Pada tahun 1980 seorang ahli yang bernama
Bjarne Stroustrup mengembangkan beberapa
hal dari bahasa C yang dinamakan “C with
Classes” yang berganti nama pada tahun
1983 menjadi C++. Bahasa ini sudah
mendukung
OOP
(Object
Oriented
Programming), yang mempunyai tujuan
utamanya adalah membantu membuat dan
mengelola program yang besar dan
kompleks, Purwanto, 2013.
2.4 Bahasa Pemrograman PHP
PHP singkatan dari Hypertext Prepocessor.
Merupakan bahasa script yang dijalankan
pada sisi server (SSS : Server Side Scripting).
PHP mendukung banyak sistem database,
antara lain : Sybase, Oracle, MySQL,
Informix, PostgreSQL, Solid, Generic
ODBC. PHP merupakan software Open
Source gratis, bebas untuk diunduh dan
digunakan. File PHP dapat berisi teks, tag
HTML, CSS dan Script. File PHP dapat
berekstensi .php, .php3, atau .phtml.
PHP sebagai bahasa script pada Gambar 2
memiliki kelebihan antara lain : dapat
dijalankan pada berbagai platform (Windows,
Linux, Mac OS, dll), kompatibel terhadap
hampir semua server yang digunakan saat ini,
bersifat open source dan gratis dapat di unduh
melalui situs resmi PHP (www.php.net),
Penggunaannya yang mudah serta dapat
berjalan di banyak web browser, Erwan,
2014.
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Gambar 2 Konsep Komunikasi Data
Dari penjelasan diatas, dapat dilihat bahwa
mikro kontroler dapat mengirim data sensor ke
database dengan cara memiliki file bantu PHP
yang digunakan pada sisi mikro kontroler untuk
menterjemahkan data yang nantinya dapat
dikirim ke database. Gambar 3 berikut contoh
program wemos untuk berkomunikasi data dari
sensor ke database, Supriyono, 2018.

Gambar 3 Step Pertama Mempersiapkan
Wireless dan Mendeklaraasikan PIN Sensor
Keterangan Gambar 3:
1) Kode di dalam wemos untuk menginstal
dan mempersiapkan ESP8266 modul
wireless.
2) Kode yang digunakan sebagai pengenalan
hotspot / jaringan WiFi. Ssid digunakan
untuk nama hotspot yang akan alat deteksi
saat dihidupkan. Password adalah kata
sandi yang ada pada hostpost tersebut, jika
hotspot tidak memiliki kata sandi maka
dikosongkan.
3) Deklarasi untuk pin sensor yang masuk ke
wemos yang nantinya pin tersebut menjadi
data input untuk dikirim ke database.
4) Menyiapkan tipe data untuk perhitungan.
Millis dalam wemos adalah suatu fungsi
yang berguna untuk menjalankan waktu
internal setiap milli seconds pada wemos
secara independent. Ketika millis di baca
maka millis akan terus menghitung waktu
walau pun wemos sedang menjalankan
program yang lain.
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Gambar 4 Step Kedua Proses Koneksi ESP8266
ke Jaringan WiFi

Keterangan Gambar 4:
1) Pada baris 1 adalah untuk setting kecepatan
data dalam bit/second untuk penyampaian
data serial. Pada baris 2 adalah fungsi untuk
menyiapkan sensor dalam mode input. Pada
baris selanjutnya hingga batas kotak 1
adalah proses koneksi dari perangkat ke
hotspot .
2) Memulai menghitung untuk menjalankan 2
fungsi program dalam satu perangkat.

Gambar 6 Pembacaan Sensor Phototransistor(5)
Keterangan Gambar 6:
1) Memeriksa apakah status perangkat masih
tersambung hotspot dan delay sudah
menghitung selama 60 detik.
2) Mendeklarasikan objek yang akan dikirim
menjadi HTTPClient.
3) Proses memanggil server yang di dalamnya
sudah tertampung database. Jika sudah
terkoneksi dengan server lalu akan mencari
file berektensi .php dengan nama
inputdatatetesan.php . File inilah yang
dinamakan file bantu yang digunakan
perangkat untuk mengirim data dari sensor
ke dalam database yang berada di server.
4) Kode pada kotak nomor 4 adalah balasan
yang dikirimkan server apabila data sensor
telah masuk di dalam database.
5) Mengembalikan nilai tetesan menjadi 0,
dan menutup koneksi ke dalam server yang
bertujuan agar alat tidak mengirim data
secara terus menerus. Pada baris yang
terakhir untuk menyiapkan hitungan
kembali menjadi 0 lagi.

Gambar 5 Pembacaan Sensor Phototransistor
Keterangan Gambar 5:
Sensor phototransistor memiliki keluaran data
berupa data digital, dimana data tersebut hanya
memiliki keluaran berupa bilangan biner 1 atau
0. Pada penelitian ini sensor phototransistor
berfungsi untuk mendeteksi tetesan infus
dimana jika infus menetes maka nilai sensor 1,
dan jika infus tidak menetes maka nilai sensor
0.
Gambar 7 File Bantu PHP
Keterangan Gambar 7:
1) Kode yang digunakan untuk mengambil file
atau mengimport file dari luar untuk
memberikan koneksi dari file bantu ke
database.
2) Menyiapkan variabel untuk tempat data
sensor yang akan dikirim ke database.
Contoh dari variabel diatas adalah total
tetesan infus yang data tersebut diperoleh
dari sensor photransistor pada perangkat.
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3) Kode dimana untuk memeriksa data yang
akan dikirim. Data tersebut berisikan angka
jika hasil yang dikirim 0 maka infus
berstatus tersumbat, jika tidak 0 maka infus
berstatus lancar. Pada baris terakhir
diguakan untuk menulis kan tanggal sesuai
dengan tempat dimana server berada.
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Gambar 8 Proses Kirim Data Dari Sensor Ke
Database
Keterangan Gambar 8:
1) Proses simpan data menggunakan query Sql
ke database. Dalam tatanan kode diatas
merujuk untuk menambahkan data baru
dengan field id_alat, jumlah_tetesan,
tanggal_waktu.
2) Kode yang digunakan untuk memberikan
jawaban apakah data berhasil disimpan atau
tidak. Jawaban ini nantinya akan
dikirimkan ke alat sebagai notifikasi.
4. Kesimpulan dan Saran
Penelitian diatas telah dibahas bagaimana konsep
komunikasi antara perangkat ke database yang
selanjutnya dapat di monitoring atau dapat
diakses melalui website. Dengan adanya
teknologi IoT sangat membantu kehidupan
manusia. Untuk itu peneliti berharap agar
teknologi IoT terus dikembangkan sehingga
kegunaannya dapat bermanfaat banyak bagi
manusia.
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