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BAB I 

EMBEDDED SYSTEM 

 

1.1. Pengertian Embedded system 

 

  

Teknologi hari ini sangat canggih. Setiap tahun bermunculan penemuan 

teknologi terbaru dari banyak peneliti dari berbagai perusahaan teknologi. 

Handphone baru yang canggih, jam tangan yang pintar, sampai kacamata yang bisa 

memudahkan kehidupan manusia. Teknologi-teknologi baru yang diciptakan tidak 

akan berarti tanpa adanya perangkat keras atau pada dunia informatika disebut 

embedded system. Tanpa embedded system, teknologi tersebut hanyalah sebuah 

program yang abstrak dan tidak bisa membantu kehidupan manusia dengan 

maksimal. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan embedded system? 

Gambar 1.1. Bagian internal ADSL modem, salah satu 

contoh Embedded System Modern 

Sumber: en.wikipedia.org 
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Menurut Michael Barr dan Anthony Massa (2006), embedded system 

adalah kombinasi antara hardware dan software komputer, atau mungkin dengan 

tambahan organel mekanik atau elektronik, yang didesain untuk fungsi tertentu. Hal 

serupa diungkapkan oleh Margaret Rouse, yang berpendapat bahwa embedded 

system adalah kombiasi hardware dan software, yang sudah tetap atau bisa diubah 

lagi, yang didesain khusus untuk suatu perangkat. Pengertian lebih rinci dapat kita 

temukan di Wikipedia, yang menjelaskan bahwa embedded system adalah suatu 

sistem komputer yang didedikasikan untuk sebuah fungsi dalam sistem mekanik 

atau elektronik yang lebih besar, yang seringkali memiliki batasan komputasi real-

time. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa embedded system adalah suatu 

sistem kombinasi antara hardware dan software komputer yang sudah didesain 

khusus untuk suatu tujuan yang memudahkan pekerjaan manusia. 

Embedded system berbeda dengan komputer pada umumnya. Dari 

pengertian di atas sudah jelas bahwa embedded system sudah didedikasikan atau 

dikhususkan untuk suatu tujuan yang spesifik, sedangkan komputer biasa bisa 

digunakan untuk banyak hal. Oleh sebab itu, daya listrik yang diperlukan untuk 

embedded system jauh lebih sedikit. Tidak jarang kita temukan embedded system 

yang baterainya bisa bertahan lama, bahkan sampai bertahun-tahun. 

Berikutnya, embededd system memiliki ukuran yang lebih kecil daripada 

komputer biasa. Hal ini dikarenakan embedded system sudah memiliki tujuan dan 

fungsi yang spesifik, sehingga perangkat elektronik yang ditanamkan pada 

embedded system tidak perlu terlalu banyak. Berbeda dengan komputer pada 

umumnya yang memerlukan semua perangkat untuk input, proses, output, 

penyimpanan, dan komunikasi. 
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Karena hal-hal tersebut, harga embedded system relatif lebih murah 

dibandingkan komputer biasa. Hal ini membuat embedded system menjadi sebuah 

teknologi yang unik dan sangat diminati oleh manusia pada zaman ini. Embedded 

system dapat memberikan kenyamanan yang maksimal kepada penggunanya. 

Sebuah penemuan yang sangat luar biasa di bidang teknologi. Mungkin Anda 

penasaran, bagaimana proses awal embedded system diciptakan? 

 

1.2. Sejarah Embedded system 

 

Appolo Guidance Computer 

adalah embedded system modern 

pertama yang diciptakan oleh Charles 

Stark Draper di MIT Instrumentation 

Laboratory. Karena benda ini dibuat 

dengan monolithic integrated circuits 

untuk mengefisienkan ukuran dan berat, banyak yang menganggap bahwa 

pembuatan embedded system ini sangat berisiko. Autonetics D-17 Guidance 

Computer yang diproduksi tahun 1961 untuk misil Minuteman adalah embedded 

system pertama yang diproduksi secara masal. Penggunaan integrated circuits 

pertama dalam jumlah besar adalah ketika Autonetics D-17 Guidance komputer 

diganti dengan komputer baru, bersamaan dengan produksi Minuteman II. Hal ini 

membuat harga quad nand gate IC menurun drastis dari $1000 menjadi $3. Oleh 

Gambar 1.2. Appolo Guidance Computer: 

Embedded system modern pertama 

Sumber: en.wikipedia.org 
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karena itu, makin banyak perusahaan peneliti yang tertarik untuk meneliti 

embedded system. 

Karena penurunan harga 

tersebut, perkembangan embedded 

system mengalami peningkatan yang 

sangat luar biasa dalam kekuatan 

pemrosesan dan perkembangan 

fungsinya. Pada awal 1980-an, 

komponen memori, input, dan output 

telah diintegrasikan ke dalam chip 

yang sama dengan prosesor membentuk mikrokontroler. Hal ini membuat komputer 

biasa pada umumnya menjadi terlalu mahal. Akhirnya, pengguna lebih memilih 

mikrokontroler jika hanya membutuhkan komputer bantuan untuk tujuan tertentu. 

Oleh karena itu, semakin banyak peneliti yang meneliti lebih lanjut lagi 

mengenai mikrokontroler, dan sejak saat itulah mulai bermunculan banyak 

embedded system yang sangat memudahkan kehidupan manusia. Apa saja peran 

embedded system dalam memudahkan pekerjaan manusia? 

 

1.3. Contoh Embedded system 

Menurut Wikipedia, secara fisik embedded system dibagi menjadi tiga 

bagian yaitu portable devices, large stationary installations, dan largely complex 

systems. Mari kita bahas satu per satu. 

 

Gambar 1.3. Autonetics D-17 Guidance 

Computer dari  Misil Minuteman I 

Sumber: en.wikipedia.org 



5 
 

Portable Devices 

Portable devices adalah jenis embedded system yang sering kita temukan 

pada kehidupan kita sehari-hari. Namun, terkadang kita tidak menyadari bahwa 

benda ini merupakan suatu embedded system. Contohnya adalah jam tangan digital, 

kamera digital, kalkulator, modem, dan masih banyak lagi. 

Jam tangan digital adalah salah satu embedded system yang sering kita 

temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika kita membuka bagian mesin dari 

jam tangan digital, kita akan menemukan chip dan sirkuit elektronik yang 

kompleks. Jam tangan digital berbeda dengan jam tangan analog yang hanya 

mempunyai roda-roda yang berputar pada mesinnya. Jam tangan digital telah 

diprogram secara khusus sehingga dapat menjalankan fungsi-fungsi yang spesifik 

seperti penunjuk waktu, stopwatch, timer, dan alarm. Program tersebut ditanamkan 

ke dalam embedded system di dalam jam tangan digital. Karena merupakan 

embedded system, tidak heran bila baterai jam tangan digital sangat awet, bahkan 

bisa bertahan hingga bertahun-tahun. 

Kamera digital juga merupakan salah satu implementasi dari embedded 

system. Kamera digital diprogram secara khusus sehingga dapat menjalankan 

fungsi-fungsi yang spesifik untuk mengambil dan menyimpan gambar atau video. 

Program tersebut ditanamkan secara khusus ke dalam kamera digital sehingga 

kamera digital dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Baterai kamera digital 

juga relatif awet dan bisa bertahan hingga berhari-hari. 
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 Sebagai seorang pelajar atau 

mahasiswa, kita seringkali menggunakan 

kalkulator untuk menghitung dalam pelajaran 

fisika, kimia, atau matematika. Sadarkah Anda 

bahwa kalkulator juga merupakan embedded 

system? Kalkulator telah diprogram sedemikian 

rupa sehingga bisa menjalankan fungsi 

spesifiknya untuk menghitung sesuai dengan 

fungsi matematika yang kita inginkan. Baterai 

kalkulator sangat awet dan bisa bertahan hingga 

bertahun-tahun. 

Modem juga merupakan salah satu 

implementasi embedded system yang sering 

kita gunakan setiap hari. Perangkat elektronik 

di dalam modem telah diprogram sedemikian rupa untuk menjalankan fungsinya 

yaitu membuat penggunanya terkoneksi dengan internet. Modem juga tidak 

memerlukan daya yang besar. Baterai modem sangat awet, bahkan ada modem yang 

hanya memerlukan daya listrik dari slot usb komputer atau laptop saja. 

 

Large Stationary Installations 

Large stationary installations adalah jenis embedded system yang lebih 

kompleks dan cakupannya lebih luas. Sistem yang ditanamkan juga digunakan 

Gambar 1.4. Bagian dalam dari 

kalkulator, salah satu embedded 

system portable device 

Sumber: www.hpcalc.org 
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untuk tujuan yang lebih bermanfaat untuk lebih banyak orang. Contoh dari Large 

Stationary Installations adalah lampu lalu lintas dan mesin kontrol pabrik. 

Lampu lalu lintas merupakan salah satu implementasi dari embedded 

system yang cukup kompleks. Lampu lalu lintas harus diprogram sedemikian rupa 

dan dihubungkan dengan beberapa lampu lalu lintas lain disekitarnya sehingga saat 

dioperasikan bisa berjalan dengan mulus dan tidak ada kesalahan. Program yang 

telah dibuat ditanamkan ke dalam embedded system pada lampu lalu lintas tersebut, 

sehingga dapat bermanfaat bagi semua pengguna jalan. 

Mesin kontrol pabrik atau biasa disebut 

Programmable Logic Controller (PLC) adalah 

salah satu embedded system yang digunakan untuk 

mengatur mesin-mesin pabrik agar bisa bekerja 

secara teratur sesuai fungsinya. PLC harus 

diprogram terlebih dahulu dan ditanamkan pada 

mesin-mesin pabrik yang bersangkutan. PLC 

sangat dibutuhkan dalam banyak pabrik industri 

dan mesin. 

 

Largely Complex Systems 

Largely Complex Systems adalah implementasi embedded system yang 

lebih luas dan lebih kompleks. Jenis embedded system ini hanya bisa dilakukan oleh 

peneliti atau profesional pada bidang tersebut. Contoh dari Largely Complex 

Systems adalah Hybrid Vehicles, MRI, dan Avionics. 

Gambar 1.5. Programmable 

Logic Controller (PLC) 

Sumber: en.wikipedia.org 
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Hybrid Vehicles adalah kendaraan yang digerakkan oleh dua tenaga yakni 

bahan bakar biasa dan juga baterai yang bisa diisi ulang. Banyak perusahaan 

produsen kendaraan yang mulai mengembangkan hybrid vehicles karena lebih 

hemat bahan bakar. Baterai pada hybrid vehicles dapat diisi ulang secara otomatis. 

Motor elektrik dijalankan pada kecepatan rendah, dan baterai diisi ulang secara 

otomatis pada saat perlambatan dan pengereman. Perangkat elektronik pada 

kendaraan perlu diprogram sedemikian rupa dengan teliti dan luar biasa sehingga 

bisa melakukan fungsi yang sangat baik tersebut. Teknologi ini sangat luar biasa 

dan merupakan inovasi yang cemerlang dari embedded system. 

MRI atau Magnetic Resonance 

Imaging adalah suatu teknik penggambaran 

medis yang dipakai di radiologi untuk 

mencari bagian tubuh mana yang terserang 

penyakit. MRI menggunakan medan magnet 

dan gelombang radio yang kuat untuk 

mendapatkan gambar dari tubuh pasien. 

Teknik ini sering digunakan di rumah sakit 

untuk mendeteksi penyakit, sehingga 

penanganan yang diakukan bisa sesuai dengan yang dibutuhkan. MRI perlu 

diprogram terlebih dahulu, kemudian program tersebut ditanamkan pada perangkat 

elektronik MRI, sehingga menjadi sebuah embedded system, dan MRI dapat 

berjalan sesuai dengan fungsinya. 

Avionics adalah sistem elektronik yang digunakan pada pesawat. Sistem 

ini sangat kompleks dan berfungsi untuk komunikasi, navigasi, menampilkan 

Gambar 1.6. Magnetic Resonance 

Imaging 

Sumber: en.wikipedia.org 
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sistem pesawat, dan masih banyak lagi fungsi lainnya. Oleh karena itu, program 

harus dibuat dengan teliti sebelum ditanamkan menjadi sebuah embedded system. 

Selain hal-hal di atas, masih banyak lagi embedded system yang bisa kita 

temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kompleksitasnya pun bermacam-

macam. Mulai dari yang paling rendah (hanya sebuah chip microcontroller), sampai 

yang tinggi dengan banyak unit, peripherals (perangkat proses)  dan networks 

mounted dalam sebuah chassis (bagian inti dari sebuah sistem). 
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BAB II 

INTERNET OF THINGS 

 

2.1.1. Pengertian Internet of things 

 

Gambar 2.1. Internet of things akan mengubah dunia 

Sumber: www.enterprisecioforum.com 

Interaksi antara manusia dengan manusia sudah sangat biasa sejak zaman 

dahulu kala. Interaksi antara manusia dengan mesin sudah biasa pula, sejak adanya 

penemuan teknologi seperti komputer atau gadget devices lainnya. Namun, 

pernahkah Anda bayangkan bagaimana jika mesin bisa berinteraksi dengan mesin? 

Inilah yang disebut dengan internet of things. Mari kita pelajari lebih lanjut! 

Menurut analisa McKinsey Global Institute, internet of things adalah 

sebuah teknologi yang memungkinkan kita untuk menghubungkan mesin, 
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peralatan, dan benda fisik lainnya dengan sensor jaringan dan aktuator untuk 

memperoleh data dan mengelola kinerjanya sendiri, sehingga memungkinkan 

mesin untuk berkolaborasi dan bahkan bertindak berdasarkan informasi baru yang 

diperoleh secara independen. Sedangkan menurut Wikipedia, internet of things 

adalah interkoneksi yang unik antara embedded computing devices dalam 

infrastruktur internet yang ada. Sebuah publikasi mengenai Internet of things in 

2020 menjelaskn bahwa internet of things adalah suatu keadaan ketika menda 

memiliki identitas, bisa beroperasi secara intelijen, dan bisa berkomunikasi dengan 

sosial, lingkungan, dan pengguna. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa 

internet of things membuat kita membuat suatu koneksi antara mesin dengan mesin, 

sehingga mesin-mesin tersebut dapat berinteraksi dan bekerja secara independen 

sesuai dengan data yang diperoleh dan diolahnya secara mandiri. Tujuannya adalah 

untuk membuat manusia berinteraksi dengan benda dengan lebih mudah, bahkan 

supaya benda juga bisa berkomunikasi dengan benda lainnya. 

Teknologi internet of things sangat luar biasa. Jika sudah direalisasikan, 

teknologi ini tentu akan sangat memudahkan pekerjaan manusia. Manusia tidak 

akan perlu lagi mengatur mesin saat menggunakannya, tetapi mesin tersebut akan 

dapat mengatur dirinya sendiri dan berinteraksi dengan mesin lain yang dapat 

berkolaborasi dengannya. Hal ini membuat mesin-mesin tersebut dapat bekerja 

sendiri dan manusia dapat menikmati hasil kerja mesin-mesin tersebut tanpa harus 

repot-repot mengatur mereka. 

Cara kerja dari internet of things cukup mudah. Setiap benda harus 

memiliki sebuah IP Address. IP Address adalah sebuah identitas dalam jaringan 

yang membuat benda tersebut bisa diperintahkan dari benda lain dalam jaringan 
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yang sama. Selanjutnya, IP address dalam benda-benda tersebut akan dikoneksikan 

ke jaringan internet. Saat ini, koneksi internet sudah sangat mudah kita dapatkan. 

Dengan demikian, kita dapat memantau benda tersebut bahkan memberi perintah 

kepada benda tersebut. Sebagai contoh, jika ada speaker yang memiliki IP address 

dan terkoneksi internet di Amerika Serikat, kita dapat memerintahkan speaker 

tersebut untuk menyalakan musik walaupun kita berada di Indonesia. Yang kita 

perlukan hanyalah koneksi internet. Menakjubkan bukan? Lalu apa hubungannya 

dengan internet of things? 

Setelah sebuah benda memiliki IP address dan terkoneksi dengan internet, 

pada benda tersebut juga dipasang sebuah sensor. Sensor pada benda 

memungkinkan benda tersebut memperoleh informasi yang dibutuhkan. Setelah 

memperoleh informasi, benda tersebut dapat mengolah informasi itu sendiri, 

bahkan berkomunikasi dengan benda-benda lain yang memiliki IP address dan 

terkoneksi dengan internet juga. Akan terjadi pertukaran informasi dalam 

komunikasi antara benda-benda tersebut. Setelah pengolahan informasi selesai, 

benda tersebut dapat bekerja dengan sendirinya, atau bahkan memerintahkan benda 

lain juga untuk ikut bekerja. Jadi, dalam internet of things manusia akan bertindak 

sebagai raja dan akan dilayani oleh benda-benda disekitarnya. Sangat menarik, 

bukan? 
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Gambar 2.2. Hubungan Potensi Ekonomi dan Perhatian Masyarakat di bidang teknologi 

Sumber: www.uschambefoundation.org 

 

Menurut McKinsey Global Institute, dalam sebuah artikel yang ditullis 

oleh Michael Hendrix, internet of things akan menjadi salah satu teknologi yang 

akan gencar di masa depan. Institusi ini memprediksi bahwa peluang pengaruh 

ekonomi dari internet of things akan mencapai 2.7 sampai 6.2 triliun Dolar Amerika 

Serikat. Pengaruh ekonomi dari industri internet of things menempati posisi ketiga 

terbesar setelah mobile internet dan automation of knowledge work. Hal ini 

membuktikan bahwa suatu hari nanti teknologi internet of things benar-benar akan 

berkembang dan menjadi tren di dunia. 

 

 

 



14 
 

2.1. Sejarah Internet of things 

Internet of things merupakan hal yang relatif baru di dunia teknologi saat 

ini. Namun, internet of things diprediksi akan menjadi tren yang luar biasa di masa 

depan. Hal itu tidak akan mungkin terjadi apabila tidak ada yang meneliti dan 

mengembangkan internet of things. Kita bisa mengembangkan internet of things 

sesuai dengan bidang yang kita kuasai. Sebelum mengembangkan internet of things 

dan menjadi bagian dari sejarah internet of things dunia, marilah kita pelajari 

sejarah internet of things sebelum kita. 

Mesin soda di Carniege Mellon University adalah mesin pertama yang 

terhubung dengan internet pada tahun 1982. Pada tahun 1999, Bill Joy 

mempresentasikan Six Webs pada World Economic Forum di Davos, dan 

membahas mengenai komunikasi device to device (D2D). Kevin Asthon 

mengusulkan istilah “Internet of things” pada tahun yang sama. Sejak saat itulah 

istilah Internet of things digunakan. 

Dalam artikelnya untuk RFID 

Journal, “That ‘Internet of things’ 

Thing”, Kevin Asthon (2009) 

menyebutkan: “Hari ini komputer dan 

internet hampir sepenuhnya tergantung 

kepada manusia. Hampir semua dari 

sekitar 50 petabyte (1,024 terabyte) dari 

data yang tersedia di internet diciptakan 

oleh manusia yang mengetik, merekam, 

memotret, atau membaca barcode. Tetapi 

Gambar 2.3. Kevin Ashton: Pencetus 

istilah Internet of Things 

Sumber: www.mwotafrica.com 
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masalahnya, manusia memiliki keterbatasan waktu, ketelitian, dan ketepatan, yang 

semuanya berarti mereka tidak pandai memperoleh data tentang hal-hal di dunia 

nyata. Ini adalah suatu masalah besar. Kita adalah benda fisik, begitu pula dengan 

lingkungan kita. Ide dan informasi sangat penting. Namun, teknologi informasi saat 

ini sangat bergantung pada data yang berasal dari manusia. Jika kita memiliki 

komputer yang tahu segala sesuatu, yang bisa mengolah datanya sendiri tanpa 

bantuan manusia, kita akan bisa menacak dan menghitung segala sesuatu, dan akan 

sangat mengurangi kerugian biaya. Kita akan tahu kapan suatu hal perlu diganti, 

diperbaiki, atau diingatkan, dan apakah mereka masih baru atau sudah usang. 

Internet of things memiliki potensi untuk mengubah dunia, seperti yang telah 

dilakukan oleh internet. Bahkan lebih dari pada itu.” 

Pada tahun 2014, pandangan dari internet of things telah berkembang 

seiring dengan berkembangnya teknologi dan penggabungan dari beberapa 

teknologi, mulai dari komunikasi wireless ke internet, dan dari embedded system ke 

micro-electromechanical system (MEMS). Hal ini berarti bahwa semua bidang di 

dunia ini akan memiliki kontribusi dalam membangun internet of things. 

 

 

2.2. Aplikasi Internet of things 

Beberapa tahun ke depan mungkin kita akan melihat bagaimana sensor-

sensor berkembang dan memengaruhi dunia. Akan banyak perusahaan yang 

menggunakan internet of things, dan ada yang mengembangkannya. Internet of 

things saat ini masih sangat baru dan masih bisa dikembangkan. Menurut McKinsey 
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Global Institute, berikut ini beberapa contoh aplikasi internet of things yang telah 

ada dan dapat dikembangkan: 

Pemantauan Jarak Jauh 

Pemantauan jarak jauh adalah salah satu jenis internet of things yang 

paling sering ditemukan. Caranya adalah dengan meletakkan sensor pada suatu 

benda yang ingin kita pantau, dan sensor tersebut kita koneksikan dengan internet. 

Dengan demikian, kita dapat memperoleh apa saja yang kita butuhkan dari sensor, 

dan memantaunya dari jarak jauh dengan jaringan internet, bahkan bisa langsung 

kita pantau dari handphone kita. 

Salah satu contohnya 

adalah FedEx’s SenseAware yang 

memungkinkan kita untuk 

memantau barang yang kita kirim 

sudah sampai mana dan bagaimana 

kondisinya. Kita hanya perlu 

meletakkan perangkat ini ke dalam 

paket yang akan kita kirim. 

Perangkat ini meliputi sensor Global Positioning System (GPS), sensor temperatur, 

sensor cahaya, sensor kelembaban, dan sensor tekanan udara, yang dapat 

memberikan kita data secara spesifik bagaimana kondisi paket yang sedang kita 

kirim. Perangkat ini tentu sangat bermanfaat untuk perusahaan yang memiliki 

supply chain yang panjang dan kompleks. 

Gambar 2.4. FedEx SenseAware 

Sumber: 

tctechcrunch2011.files.wordpress.com 
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Contoh lain juga terdapat di sebuah peternakan. Dahulu, peternakan ini 

memerlukan seorang dokter untuk mengawasi 10 kerbau. Dokter ini harus 

memeriksa setiap kerbau setiap hari untuk memastikan kondisinya baik-baik saja. 

Hal ini tentu memakan biaya yang sangat besar. Tetapi tidak lagi setelah 

ditanamkan internet of things pada peternakan ini. Sekarang, peternakan ini hanya 

membutuhkan seorang dokter untuk mengawasi 100 kerbau. Setiap kerbau 

dipasang sensor yang dapat mendeteksi temperatur, suhu, kelembaban, dan tekanan 

udara. Dokter tersebut hanya perlu duduk di kantor dan mengawasi kerbau-kerbau 

tersebut dari jauh. Apabila ada sensor yang mendapati kerbau mengalami kenaikan 

suhu yang drastis atau ada masalah lainnya, sensor akan memberikan notifikasi 

kepada dokter, sehingga dokter dapat langsung menangani kerbau tersebut. Dengan 

demikian, dokter tidak perlu lagi memantau dan memeriksa satu per satu kerbau 

setiap hari. Dokter hanya menangani kerbau yang memerlukan penanganan khusus 

saja. Inovasi ini sangat luar biasa dan menghemat biaya yang cukup besar. 

Contoh lain dari pemantauan adalah untuk mengecek kesehatan fisik suatu 

sistem dan melaksanakan perawatan secara berkala. Di Amerika Serikat, sebuah 

jembatan di daerah Minneapolis sudah dipasang sensor. Sensor ini dilengkapi 

dengan pendeteksi tekanan dan kerusakan. Sensor ini akan mengingatkan pihak 

terkait untuk melaksanakan perawatan jembatan secara berkala. Apabila kerusakan 

jembatan sudah cukup besar, sensor akan memberikan notifikasi kepada pihak 

terkait untuk segera memperbaikinya. Hal ini tentu akan mengurangi kemungkinan 

runtuhnya jembatan, dan mengurangi angka kematian di daerah tersebut. 
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Optimasi Sistem 

Selain untuk memantau, internet of things juga memungkinkan sebuah 

benda untuk melakukan optimasi terhadap dirinya sendiri. Benda dapat mengolah 

sendiri data yang diperoleh dari sensor pada dirinya, kemudian mengolah input 

tersebut untuk membuat keputusan. Hal ini sangat berguna bagi sistem yang sangat 

kompleks. Sebagai contoh di Mannheim, Jerman, sistem listrik menggunakan 

teknologi smart grid untuk mendeteksi apakah perbaikan yang dilakukan sudah 

sempurna. Kalau belum, sistem akan menyarankan pelaksanaan perbaikan yang 

lebih baik lagi. 

Kesehatan 

Kategori internet of things ini bertujuan untuk membantu manusia 

memantau keadaan fisik mereka sendiri. Sistem ini membuat manusia bisa 

memantau kondisi kesehatannya seperti tekanan darah. Sistem ini juga bisa 

mengingatkan manusia untuk berolah raga atau melakukan aktivitas fisik. Selain 

itu, sistem ini juga bisa mengingatkan manusia untuk berobat ke dokter apabila ada 

kondisi fisik yang kurang baik. 

Salah satu contoh dari aplikasi pintar ini adalah Nike +. Jika kita membeli 

sepatu merek Nike yang memiliki sensor tersebut, kita bisa menghubungkannya 

dengan aplikasi Nike + pada handphone kita. Aplikasi tersebut dapat mengukur 
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kecepatan lari dan jarak tempuh 

yang telah kita lewati dengan 

sepatu yang dihubungkan. 

Aplikasi ini bisa mengingatkan 

kita untuk berolah raga, sehingga 

kesehatan kita akan terjaga. 

Aplikasi ini juga bisa 

mengingatkan kapan sepatu kita 

perlu diganti, supaya olah raga 

kita bisa tetap maksimal dan mengurangi risiko kecelakaan saat berolah raga karena 

sepatu yang sudah tidak layak pakai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5. Sensor Nike+ yang diletakkan 

pada dasar sepatu 

Sumber: www.runningplus.nl 
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BAB III 

INTERNET OF THINGS DALAM  

 EMBEDDED SYSTEM 

 

3.1.  Pentingnya Internet of things dalam Embedded system 

Setelah mempelajari internet of things dan embedded system, kita pasti 

setuju bahwa kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan. Keduanya bagaikan lebah 

dan bunga yang melakukan simbiosis mutualisme. Embedded system tidak akan 

berkembang jika tidak ditanamkan teknologi seperti internet of things, karena 

embedded system hanyalah mesin bodoh yang hanya bisa berguna apabila diisi 

suatu perintah. Begitu juga dengan internet of things tidak akan berarti apa-apa bila 

tidak ditanamkan ke dalam embedded system. Internet of things membutuhkan 

sensor, dan sensor itu sendiri merupakan embedded system. Apabila internet of 

things dan embedded system digabungkan, maka mesin bodoh dari embedded 

system akan diberi kepintaran internet of things sehingga dapat berinteraksi satu 

sama lain dan beroperasi secara independen. 

Internet of things akan mengubah dunia embedded system. Internet of 

things memungkinkan mesin-mesin seperti embedded system bekerja tanpa ada 

yang mengawasi, dan memungkinkan mesin-mesin tersebut berinteraksi dan 

mengambil keputusan seperti layaknya manusia. Dengan adanya sistem dengan 

mesin seperti demikian, kita akan memperoleh banyak keuntungan seperti 

keamanan yang terjamin, pemantauan jarak jauh, keuntungan yang maksimal 
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karena mesin tidak pernah lelah dan selalu aktif, dan masih banyak lagi keuntungan 

lainnya yang bisa kita dapatkan.  

 

Gambar 3.1. Dampak Internet of things pada Embedded system 

Sumber: www.rtcmagazine.com 

 

Oleh karena internet of things dalam embedded system sangat 

menguntungkan, perlu ada orang yang mengembangkan internet of things supaya 

bisa menjadi seperti yang dicita-citakan oleh para peneliti internet of things sebelum 

kita. Ayo lakukan riset-riset untuk mengembangkat internet of things! 
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3.2.  Spark Core 

 

Gambar 3.2. Spark Core 

Sumber: www.thenextweb.com 

 

Internet of things sangat luar biasa. Hal ini memungkinkan benda untuk 

dipantau dari jauh dengan menggunakan komputasi awan melalui internet. Namun, 

embedded system pada umumnya hanyalah mesin bodoh yang hanya bisa bekerja 

apabila diperintahkan. Oleh karena itu, untuk mengaktifkan fitur internet of things 

pada embedded system tersebut, embedded system harus dikoneksikan dengan 

internet. Bagaimana cara mengkoneksikan embedded system dengan internet? 

Sebuah inovasi diciptakan oleh Zach Supalla, yaitu Spark Core. Spark 

Core yang dipasang pada embedded system memungkinkan benda tersebut 

terkoneksi dengan internet melalui jaringan WiFi. Perangkat ini membuat semua 

benda bisa terkoneksi dengan internet, dan yang perlu kita lakukan hanya 

memasang Spark Core pada sistem dan melakukan sedikit perintah pemrograman 

pada Spark Core. 



23 
 

 

Gambar 3.3. Spark Core memungkinkan semua benda terkoneksi ke internet melalui 

jaringan WiFi. 

Sumber: www.thenextweb.com 

 

“Kita tinggal di dunia yang penuh dengan perangkat yang dilengkapi 

koneksi internet, namun masih banyak sekali produk di sekitar kita yang masih 

belum terkoneksi dengan internet. Dengan Spark OS, kami berharap membuat 

inovasi dan menghubungkan sebuah produk ke internet akan jauh lebih mudah dan 

makin banyak inovasi produk yang dihasilkan.” Demikian visi yang disampaikan 

oleh Zach Supalla, penemu dari Spark Core, dalam sebuah artikel yang diterbitkan 

oleh The Next Web. 

Hanya dengan $39 saja kita bisa mendapatkan perangkat Spark Core 

lengkap dengan CD untuk install development tool pada komputer atau laptop kita. 

Setelah diprogram, embedded system dengan Spark Core bisa dijalankan atau 
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diperintahkan dari aplikasi Spark yang bisa kita install di handphone atau gadget 

kita. Dengan demikian, kita bisa mengontrol dan memantau benda atau mesin 

tersebut di mana saja dan kapan saja. 

Spark Core merupakan inovasi teknologi yang luar biasa dan memudahkan 

kita untuk mengembangkan internet of things pada benda-benda di sekitar kita. Alat 

dan bahan sudah ada, kini giliran kita untuk mengerjakannya! 

 

3.3. Memulai Riset Internet of things 

 

Gambar 3.4. Carilah masalah dan temukan solusinya 

Sumber: lilpickmeupdotcom.files.wordpress.com 

 

 Internet of things adalah suatu hal yang relatif baru dan perlu 

dikembangkan. Setelah mengenal internet of things secara rinci dan dalam, serta 

mengetahui hubungannya dalam pengimplementasiannya pada embedded system, 

sekarang tiba saatnya kita untuk melakukan riset dan pengembangan lebih lanjut 

mengenai internet of things. 
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Kita tahu bahwa internet of things bertujuan untuk memudahkan hidup 

manusia dengan cara memberikan mesin kemampuan untuk berinteraksi dengan 

mesin, sehingga dapat mengolah dan memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi 

manusia. Pertama, kita harus mengetahui masalah-masalah apa yang terjadi pada 

masyarakat. Setelah kita mengetahui masalah tersebut dengan rinci, kita perlu 

menemukan suatu inovasi yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah tersebut.  

Sebelum Henry Ford menciptakan mobil, Henry bertanya kepada orang 

pada zaman itu mengenai apa yang mereka butuhkan. Setiap orang menjawab 

mereka membutuhkan “kuda yang lebih cepat”. Hal ini tidak menyelesaikan 

masalah secara tuntas. Sehingga muncullah ide Henry Ford untuk menciptakan 

suatu alat transportasi yang lebih baik dan lebih inovatif. Ketika Henry Ford 

menciptakan mobil, awalnya orang berpikir idenya gila dan tidak mungkin berhasil. 

Namun, bisa kita lihat hari ini mobil sudah ada di mana-mana, bahkan di kota-kota 

besar seperti Jakarta sudah “terlalu banyak” mobil. Inilah suatu keberhasilan dari 

inovasi riset, yaitu penyelesaian masalah secara tuntas. 

Sebagai contoh, saya akan memberikan beberapa gambaran riset yang bisa 

dijadikan ide untuk mengembangkan internet of things. Setiap kendaraan pasti perlu 

perawatan. Perawatan tersebut bisa berupa ganti oli, ganti ban, isi minyak rem, isi 

air radiator, dan masih banyak lagi. Namun, terkadang pengguna kendaraan kurang 

peduli dengan kesehatan kendaraannya, dan seringkali mengabaikan perawatan 

tersebut, mungkin karena lupa atau memang tidak peduli. Hal ini bisa berdampak 

buruk, bahkan bisa mengakibatkan kecelakaan. Teknologi internet of things bisa 

diimplementasikan pada masalah ini. Kita bisa memasang sensor pada bagian-

bagian kendaraan yang membutuhkan perawatan seperti ban, tangki oli, tangki 
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minyak rem, tangki air radiator, dan lain sebagainya. Sensor tersebut bisa 

terkoneksi dengan internet dan dapat diakses di handphone pemilik kendaraan 

tersebut. Pemilik kendaraan dapat memeriksa kondisi kesehatan kendaraan dari 

aplikasi tersebut. Ketika ada bagian yang rusak atau perlu diganti, aplikasi tersebut 

akan memberikan notifikasi yang mengingatkan pemilik kendaraan untuk segera 

pergi ke bengkel. Sesampainya di bengkel, aplikasi ini juga terdapat pada perangkat 

yang dimiliki oleh bengkel tersebut. Montir dapat langsung mengkoneksikan 

perangkat tersebut dengan sensor pada kendaraan, sehingga perbaikan yang 

dilakukan bisa efisien dan optimal. Dengan demikian, tidak ada lagi perbaikan yang 

kurang atau lebih. Hal ini juga bisa menghemat biaya yang seharusnya tidak perlu 

dikeluarkan. 

Contoh lainnya, kita semua pasti pernah naik kendaraan umum. Pernahkah 

Anda terlambat bekerja atau kuliah karena terlalu lama menunggu kendaraan umum 

yang tak kunjung datang? Ini adalah suatu masalah yang sering terjadi di 

masyarakat. Kita tidak bisa memprediksi kapan suatu kendaraan umum akan 

melewati tempat kita menunggu. Internet of things bisa diimplementasikan di sini. 

Kita bisa memasang sensor GPS tracking pada setiap kendaraan umum. Setelah itu, 

sensor tersebut akan terkoneksi langsung dengan internet. Informasi GPS tersebut 

dapat kita kirimkan kepada sebuah aplikasi yang ada pada handphone pengguna. 

Dengan demikian, pengguna dapat mengetahui estimasi waktu ketibaan sebuah 

kendaraan umum yang akan menjemputnya. Jika estimasi waktu terlalu lama, maka 

orang tersebut dapat mencari alternatif lain seperti naik ojek atau naik taksi. Hal ini 

akan mengurangi tingkat keterlambatan karena terlalu lama menunggu kendaraan 

umum. Mungkin untuk tahap awal kita sulit menjangkau seluruh angkutan umum. 
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Kita bisa mulai mencoba pada kendaraan shuttle bus. Setelah berhasil baru kita 

terapkan kepada kendaraan umum yang sistemnya jelas seperti Trans Jakarta. 

Setelah itu, baru kita terapkan kepada seluruh kendaraan umum di Indonesia. Hal 

ini kelihatannya sederhana, tetapi akan sangat bermanfaat apabila bisa diterapkan 

pada masyarakat. 

Para peneliti memprediksi pada tahun 2020 akan ada 200 miliar benda 

yang terkoneksi dengan internet dan menjalankan fungsinya sebagai internet of 

things. Jadilah bagian dari sejarah dan mulailah mengembangkan internet of things 

dari sekarang! Jika Anda memiliki ide riset yang baru di bidang internet of things, 

mari diskusikan bersama. Silakan hubungi saya melalui email di 

richardnc96@gmail.com. 
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BAB IV 

INTERNET OF THINGS UNTUK  

MENGATASI MASALAH DI INDONESIA  

4.1. Masalah Kebocoran di Indonesia 

Indonesia adalah negara yang kaya. Kekayaan Indonesia seharusnya dijaga 

untuk menyejahterakan rakyat Indonesia. Namun, kita sering melihat kebocoran-

kebocoran kekayaan Indonesia yang seharusnya bisa dikendalikan, tetapi kita tidak 

mampu mengendalikannya karena keterbatasan kita sebagai manusia. 

Menurut Tony Seno (2014), contoh kebocoran yang pertama adalah 

mengenai bahan bakar minyak. Sering terjadi penyelundupan BBM ke daerah-

daerah luar Indonesia, seperti Timor Leste. Hal ini menyebabkan kerugian negara 

hingga 42 triliun rupiah per tahun. Selain itu, juga sering terjadi kebocoran pipa 

Pertamina. Misalnya di Karanglo yang mencemari lingkungan, dan di Tasikmalaya 

yang mengakibatkan kebakaran. Selain itu, kita juga sering melihat truk tangki yang 

bocor saat membawa BBM. Tidak hanya itu, situasi lalu lintas yang macet juga 

mengakibatkan BBM terbuang sia-sia. 

Selain kebocoran BBM, eksploitasi sumber daya alam secara ilegal juga 

menjadi kebocoran yang cukup besar di negara ini. Penebangan hutan yang ilegal 

sangat merugikan Indonesia. Hal ini juga sangat merusak lingkungan serta dapat 

mengakibatkan banjir dan tanah longsor. Penangkapan ikan yang ilegal juga sangat 

merugikan negara Indonesia. Hal ini juga mengancam populasi ikan yang ada di 

lautan Indonesia. 



29 
 

4.2. Solusi Masalah Kebocoran Indonesia dengan Internet of things 

 

Gambar 4.1. Konsep Internet of things dalam membantu mengurangi kebocoran di 

Indonesia 

Sumber: tonyseno.blogspot.com 

 

Oleh karena kebocoran di negara ini sangat merugikan, perlu adanya solusi 

untuk menyelesaikan masalah tersebut. Manusia tidak bisa lagi memantau segala 

hal di negara ini, karena manusia sangat terbatas dan bisa lelah. Untuk itu, teknologi 

internet of things sangat diperlukan dalam kasus ini. Internet of things akan 

membantu manusia memantau berbagai bidang di negara ini secara akurat. 

Semua objek yang akan dipantau harus bisa terhubung ke Service Bus 

yang terdapat di internet yang merupakan layanan komputasi awan. Layanan ini 
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memungkinkan koneksi ke seluruh masyarakat yang jumlahnya tidak terbatas. 

Tanda garis terputus pada gambar menandakan koneksi secara wireless dengan 

menggunakan RFID, WiFi, GPRS, 3G, 4G, VSAT, TVWS, atau apapun, sehingga 

dapat dipantau dari jauh dengan menggunakan internet dalam komputasi awan. 

Kapal tanker, truk BBM, truk angkutan, kendaraan pribadi, dan drone militer 

terhubung ke service bus secara wireless sehingga keberadaannya selalu termonitor. 

Truk penangkut BBM dan kendaraan pribadi yang terhubung dengan service bus 

akan terhubung dengan gerbang tol yang memungkinkan pembayaran tol secara 

otomatis dengan menggunakan data lokasi keberadaan kendaraan tersebut. Tanda 

garis yang tidak terputus menandakan koneksi dengan kabel atau fiber optik.  

Setiap objek akan ditanamkan sensor seperti GPS, level bahan bakar, 

identitas kendaraan, kamera, dan lain sebagainya. Sensor tersebut akan memberikan 

laporan secara real-time. Hal ini sangat berguna untuk memantau objek-objek 

tersebut, sehingga tidak terjadi kebocoran lagi. Jika ada kebocoran kekayaan 

negara, sensor tersebut akan mengirimkan informasi kepada pihak terkait supaya 

bisa segera menangani, atau bahkan mencegah kebocoran tersebut sebelum terjadi. 

Dengan demikian, semua akan termonitor dengan jelas dan tidak ada lagi celah bagi 

kebocoran. 

 

4.3. Internet of things untuk Indonesia Jaya 

 Siapa yang tidak mau hidup dengan teknologi internet of things? Setiap 

orang pasti berharap bisa hidup mudah dengan bantuan internet of things. Namun, 

bagaimana cita-cita ini bisa tercapai bila tidak ada yang mau meneliti dan 
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menembangkan internet of things? Jika semua orang hanya berdiam diri dan 

menunggu orang lain yang meneliti, internet of things tidak akan pernah ada dan 

berkembang. 

 Oleh karena itu, mulailah riset internet of things untuk menciptakan 

teknologi yang berguna bagi masyarakat, terutama masyarakat Indonesia. Kita lahir 

dan besar di Indonesia, kita harus mau mengembangkan negara Indonesia menuju 

Indonesia jaya, terutama di bidang internet of things. Marilah kita bersama memulai 

pengembangan internet of things untuk masyarakat Indonesia. Andakah orang 

pertama yang ikut membantu saya mengembangkan internet of things? 
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