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ABSTRAK 

 

PEMBUATAN ALAT DETECTOR PUSH-UP 

BERBASIS INTERNET OF THINGS (IoT) 

MENGGUNAKAN NODEMCU ESP8266 

 

Oleh 

SYARIF HIDAYATULLAH 

 

Pembuatan Alat detector Push-Up Berbasis Internet Of Thing (IoT) bertujuan 

untuk mempermudah dan mengurangi tingkat kecurangan saat melaksanakan tes 

fisik atau disebut dengan uji kesemaptaan TNI POLRI, misalnya Push-Up, Full-

Up, Lari, dan tes fisik lainnya. Alat detector Push-Up dirancang menggunakan 

sepuluh sensor ultrasonik dan enam NodeMCU ESP8266 sebagai mikrokontroller, 

lima NodeMCU ESP8266 masing-masing terhubung ke-2 sensor ultrasonik.  

Sedangkan satu NodeMCU dihubungkan ke LCD sebagai display hasil Push-Up. 

Sistem kerja alat detector Push-Up, alat akan menghitung benar jika sensor satu 

membaca jarak dibawah 5cm dan sensor dua membaca jarak dibawah 8cm. 

Kemudian alat akan menghitung salah jika sensor satu dan sensor dua membaca 

jarak diatas 6cm sampai dengan 10cm. Sensor ultrasonik yang digunakan adalah 

sensor tipe HC-SR04 yang dapat mendeteksi jarak dari suatu objek. Hasil deteksi 

sensor akan di konversi dalam bentuk jumlah Push-Up benar dan salah yang akan 

ditampilkan ke website dan LCD secara real time. Website yang digunakan yaitu 

berfungsi sebagai monitoring dan juga controller bagi alat detector Push-Up, 

sehingga dibutuhkan satu orang untuk mengoperasikan alat ini. Dalam 

pelaksanaan uji coba alat dapat dilakukan oleh lima orang secara bersamaan 

dalam satu kali percobaan. Hasil rasio perhitungan error dari alat detector Push-

Up ini yaitu sebesar 0,04 atau 4% yang didapat dari hasil lima kali percobaan. 
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ABSTRACT 

 

PEMBUATAN ALAT DETECTOR PUSH-UP 

BERBASIS INTERNET OF THINGS (IoT) 

MENGGUNAKAN NODEMCU ESP8266 

 

Oleh 

SYARIF HIDAYATULLAH 

 

Instrument Making detector Push-Up Based Internet Of Thing (IOT) aims to 

simplify and reduce the level of fraud when carrying out physical tests or referred 

to kesamaptaan test TNI and police, for example, Push-Up, Full-Up,Running, and 

other physical tests. The tool Detector this Push-Up is designed using ten 

ultrasonic sensors and six NodeMCU ESP8266 as a microcontroller, five 

NodeMCU ESP8266 each connected to 2 ultrasonic sensors. While one 

NodeMCU is connected to the LCD as a result display push-up. Working system 

tool detector Push-Up, the tool will calculate correctly if sensor one reads a 

distance below 5cm and sensor two reads a distance below 8cm. Then the tool 

will calculate incorrectly if sensor one and sensor two read distances above 6cm 

to 10cm. The sensors ultrasonic used is a sensor tipe HC-SR04 which can detect 

the distance from an object. The sensor detection results will be converted in the 

form of the number of Push-Ups true and false which will be displayed on the 

website and LCD in real time. The website used is to function as a monitoring and 

also a controller for thetool detector Push-Up, so it takes one person to operate 

this tool. In the implementation of testing the tool can be carried out by five 

people simultaneously in one experiment. The result of the error calculation ratio 

of this Push-Up detector is 0,04 or 4% which is obtained from the results of five 

trials. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Olahraga merupakan aktifitas atau kegiatan fisik yang bertujuan untuk melatih 

tubuh dan menguji kemampuan fisik seseorang baik itu secara jasmani maupun 

rohani. Olahraga yang dilakukan secara rutin dapat meningkatkan dan 

memperlancar metabolisme dalam tubuh seseorang. Jenis olahraga yang bisa 

dilakukan untuk mengukur kekuatan fisik dan juga memiliki dampak yang baik 

yaitu olahraga Push-Up. 

Push-Up merupakan aktifitas fisik yang dilakukan secara individu dengan tujuan 

untuk menguatkan otot-otot tubuh yaitu otot lengan, bahu, dan dada. Push-Up 

sering dilakukan dan dijadikan sebagai uji kesiapan fisik atau disebut dengan 

kesemaptaan yang dilakukan oleh seseorang saat akan bergabung dalam satuan 

kemiliteran, contohnya Polisi dan TNI. Pada kesemaptaan, peserta harus 

melakukan Push-Up sebanyak-banyaknya dalam waktu yang telah ditentukan oleh 

tim uji kesemaptaan untuk mendapatkan nilai sempurna. Berdasarkan penilaian 

Push-Up yang dilakukan masih manual tentu akan membutuhkan kejelian dan 

membutuhkan cukup banyak pengawas dalam pelaksanaan uji kesemaptaan, 
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sehingga penulis berpemikiran untuk membuat sebuah alat pendeteksi jumlah 

Push-Up yang berbasis Internet of Thingis (IoT) dengan menggunakan NodeMCU 

ESP8266.  

Perancangan alat detector Push-Up dibuat sebanyak lima sistem, dimana setiap 

sistem menggunakan dua sensor dan satu NodeMCU ESP8266. Data yang 

dihasilkan dari lima sistem akan ditransfer ke website untuk ditampilkan dan 

ditransfer ke satu NodeMCU ESP8266 yang terhubung pada LCD agar bisa dilihat 

oleh peserta tes kesemaptaan. Harapan penulis dengan menggunakan lima sistem 

dan dua sensor setiap sistemnya alat tersebut dapat mendeteksi jumlah Push-Up 

yang sempurna. 

 

1.2 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Merancang alat detector Push-Up berbasis NodeMCU ESP8266. 

2. Mengetahui hasil dari penggunaan dua sensor yang sama dalam satu sistem. 

3. Menampilkan data hasil dari setiap sistem ke LCD dan web secara real time 

menggunakan Internet of Things (IoT). 

 

1.3 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah: 

1. Dapat mengetahui jumlah dan kecepatan Push-Up secara real time 

menggunakan Internet of Things (IoT). 
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2. Dapat membantu dan meringankan pengawasan tim dari uji kesemaptaan 

Polisi dan TNI. 

3. Dapat mengurangi tingkat kecurangan dalam pelaksanaan uji kesemaptaan. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana cara merancang sistem yang menggunakan dua sensor yang sama 

dengan menggunakan NodeMCU ESP8266. 

2. Bagaimana cara menampilkan data hasil dari setiap sistem pada LCD dan 

website secara real time. 

3. Bagaimana cara merancang alat detector Push-Up yang berbasis Internet of 

Things (IoT). 

 

1.5 Batasan Masalah 

Batasan masalah dari penelitian ini adalah: 

1. Tidak membahas sinyal dan gelombang dari keluaran sensor dan rangkaian 

alat. 

2. Kontroler yang digunakan yaitu NodeMCU ESP8266 dan wifi sebagai 

pengiriman data.  

3. Alat detector Push-Up hanya sebagai monitoring dan tidak menggunakan 

database. 

4. Data yang dihasilkan dari detector Push-Up hanya menggunakan metode 

Push-Up laki-laki dan tidak untuk Push-Up perempuan. 
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1.6 Hipotesis 

Pembuatan alat detector Push-Up Internet of Things (IoT) dapat dipantau pada 

website menggunakan wifi dengan memanfaatkan mikrokontroler NodeMCU 

ESP8266. Sensor yang digunakan adalah sensor jarak (Ultrasonik) sebanyak 

sepuluh sensor dan NodeMCU ESP8266 yang digunakan sebanyak enam. Lima 

NodeMCU ESP8266 digunakan sebagai mikrokontroler setiap dua sensor dan 

kemudian dari lima NodeMCU tersebut akan mentransfer data hasil dari sensor ke 

website. Satu NodeMCU yang sudah terhubung dengan LCD kemudian akan 

menampilkan hasilnya. Hasil yang ditampilkan pada LCD yaitu nomor uji 

kesemaptaan, jumlah Push-Up yang benar, jumlah Push-Up yang salah, dan total 

seluruh Push-Up. 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan pada laporan penelitian ini adalah: 

BAB I. PENDAHULUAN 

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang pemilihan judul, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, rumusan masalah, batasan masalah, hipotesis, dan 

sistem penulisan laporan. 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini dibahas mengenai teori-teori dasar yang digunakan untuk 

mendukung judul penelitian dan sebagai referensi dalam penelitian ini. 
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BAB III. METODE PENELITIAN 

Pada bab ini berisi mengenai waktu dan tempat penelitian, alat dan bahan yang 

digunakan saat penelitian, metode yang digunakan, dan prosedur pembuatan alat. 

BAB IV. PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan data dari hasil 

penelitian. 

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian dan saran 

yang membangun semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan penelitian dan 

sebagai referensi untuk melanjutkan penelitian. 

DAFTAR PUSTAKA 

Pada bab ini berisi daftar referensi yang digunakan penulis. 

LAMPIRAN 

Pada bab ini berisi dokumentasi dan keterangan gambar secara umum selama 

pelaksanaan penelitian. 



 
 

 

 

 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terkait 

Penelitian terkait dengan yang akan dilakukan oleh penelitian peneliti adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 2.1. Penelitian terkait 

No Penulis Judul Hasil 

1 Ch Desi 

Kusmindari, 

Yanti Pasmawati, 

dan Ari Muzakir 

 

(2015) 

Rancang Bangun Push-Up 

Detector Dengan Metode 

Quality Function 

Deployment dan 

Anthropometri 

Terdapat dua metode dalam 

pelaksanaan penelitian, yaitu 

mengunakan metode Quality 

Function Deployment dan 

Anthropometri [4] 

 

2 Ari Muzakir 

 

(2016) 

Rancang Bangun Aplikasi 

Push-Up Detector Untuk 

Mendeteksi Kesalahan 

Gerakan Push-Up 

Microcontroller yang 

digunakan yaitu Arduino 

Uno Atmega328 yang dapat 

di monitoring dengan 

aplikasi [2] 

 

3 Didin Rosadi, 

Luqman 

Hardiansyah, dan 

Agus Rusdiana 

 

(2018) 

Pengembangan Teknologi 

Alat Ukur Push-Up 

Berbasis Microcontroller 

Dengan Sensor Ultrasonic 

Sensor yang digunakan yaitu 

sensor ultrasonik sebagai alat 

detector, sedangkan 

microcontroller yang 

digunakan yaitu arduino 

dengan menggunakan 

metode research dan 

development [5] 

 

4 Fajar Awang 

Irawan dan Tegar 

Bhakti 

Pengembangan Alat Bantu 

Push-Up (Push-Up 

Counting) Sebagai 

Pada penelitian ini yaitu 

merupakan pengembangan 

dari penelitian sebelumnya 
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Sandiyudha 

 

(2018) 

Alternatif Perangkat 

Kebugaran Jasmani 

yang dilakukan oleh Didin 

Rosadi yaitu menggunakan 

metode research dan 

development [6] 

 

 

Berdasarkan Tabel 2.1 yaitu terkait dengan penelitian-penelitian terdahulu, maka 

penulis berpemikiran untuk merancang alat detector Push-Up yang bisa dipantau 

melalui website dengan menggunakan NodeMCU ESP8266. Perbedaan dari 

beberapa penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan saat ini yaitu 

penulis menggunakan dua sensor ultrasonik sebagai alat detector dan juga 

menggunakan NodeMCU ESP8266 sebagai microcontroller. 

 

2.2 Push-Up 

Push-Up merupakan aktifitas olahraga fisik yang dilakukan secara individu 

dengan tujuan untuk menguatkan otot-otot tubuh yaitu otot lengan, bahu, dan 

dada. Gerakan Push-Up harus dilakukan dengan posisi tubuh yang lurus dan kaku, 

tangan dibuka selebar bahu, dan jari-jari tangan lurus kedepan. Saat gerakan Push-

Up dilakukan dada harus menyentuh lantai dan posisi tangan harus lebih tinggi 

dari dada. Kemudian kembali ke posisi awal seolah-olah sedang mendorong 

gravitasi sehingga tubuh kembali ke posisi di atas. [1] 

Dalam pelaksanaan gerakan Push-Up terdapat kesalahan-kesalahan yang sering 

terjadi dan bisa membuat Push-Up yang dilakukan tidak bermanfaat. Kesalahan-

kesalahan yang harus dihindari yaitu: 

1. Posisi tubuh melengkung 
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Posisi ini terjadi biasanya saat dada turun ke bawah namun bokong 

(pantat) posisinya ke atas, sehingga Push-Up yang dihasilkan tidak lusur 

dan tidak sempurna. 

2. Posisi tubuh kurang rendah 

Pada saat turun usahakan tubuh harus sedekat mungkin dengan lantai 

(alas). Jika posisi tubuh saat turun ke bawah tidak maksimal, maka 

kekuatan tekanan Push-Up akan sangat berkurang dan terasa akan sangat 

ringan pada otot lengan dan otot bahu. 

3. Jarak antar telapak tangan sempit 

Push-up dengan cara telapak tangan yang sempit kekuatan yang 

dikeluarkan untuk mendorong naik ke atas dan kekuatan untuk menahan 

turun ke bawah akan lebih besar dibanding dengan telapak tangan yang 

dibuka sejajar dengan bahu. Sedangkan Push-Up yang standar adalah 

tangan sejajar dengan bahu. [5] 

 

2.3 Power Supply  

Power supply adalah perangkat keras yang berperan untuk memberikan suplai 

daya. Fungsi utama dari power supply yaitu mengubah arus Alternating Current 

(AC) menjadi arus Direct Current (DC) dan kemudian diubah menjadi daya atau 

energi sehingga dapat digunakan pada komponen-komponen elektronik. Power 

supply membutuhkan sumber listrik dengan daya 120V yang kemudian dirubah 

sesuai kebutuhan komponen-komponen tersebut. Ada dua jenis power supply 

yaitu Power Supply Internal dan Power Supply Eksternal. [4] 
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Power Supply Internal merupakan power supply yang dibuat secara terintegrasi 

dengan papan rangkaian (motherboard) induk. Contohnya amplifier, televisi, 

DVD player, dan lainnya. Power Supply Eksternal merupakan power supply yang 

dibuat terpisah dari motherboard perangkat elektroniknya sehingga dapat 

digunakan dalam bentuk yang lebih kecil. Contohnya charger laptop dan charger 

handphone. 

 

2.4 Sensor Ultrasonik 

Sensor ultrasonik merupakan sensor yang dapat mengubah besaran fisik (bunyi) 

menjadi besaran listrik. Secara umum sensor ultrasonik akan memancarkan 

gelombang suara ultrasonik menuju target yang memantulkan balik gelombang 

kearah sensor. Setelah dipantulkan sistem akan mengukur waktu yang diperlukan 

untuk pemancaran gelombang sampai kembali ke sensor dan akan menghitung 

jarak target dengan menggunakan kecepatan suara dalam medium. Frekuensi kerja 

yang digunakan pada sensor ultrasonik bervariasi tergantung dari medium yang 

dilalui yaitu kerapatan rendah pada fasa gas, cair, dan padat. Ketika gelombang 

ultrasonik menumbuk suatu penghalang maka sebagian gelombang tersebut akan 

dipantulkan, sebagian akan diserap, dan sebagian lainnya akan diteruskan. [8] 

 

 

 

Gambar 1. Bentuk dari sensor ultrasonik 
          (Sumber: www.immersa-lab.com) 
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Prinsip kerja dari sensor ultrasonik adalah transmitter akan mengirimkan 

gelombang ultrasonik, kemudian akan diukur waktu yang dibutuhkan hingga 

datangnya pantulan dari objek. Adapun lama waktu yang dibutuhkan yaitu 

sebanding dengan dua kali jarak sensor dengan objek, sehingga jarak dari sensor 

dengan objek dapat ditentukan persamaan, yaitu sebagai berikut:  

  
     

 
          [2.1] 

 
(Sumber: www.mikroavr.com) 

 

Dimana: 

s = jarak (meter) 

v = kecepatan suara (344 m/detik) 

t = waktu tempuh (detik) 

 

Sensor ultrasonik terdiri dari rangkaian pemancar ultrasonik yang disebut sebagai 

transmitter dan rangkaian penerima ultrasonik disebut sebagai receiver. Sensor ini 

dapat mengukur jarak antara 3—300cm (bergantung pada spesifikasi dari tipe 

sensor ultrasonik) dan memiliki frekuensi mulai dari 20kHz hingga sekitar 

20MHz. Keluaran dari sensor ultrasonik ini yaitu berupa pulsa yang lebarnya 

mempresentasikan jarak. Lebar pulsanya bervariasi dari 115—18500uS. [3] 

 

 

 

 

Gambar 2. Jarak ukur sensor ultrasonik 
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Sensor ultrasonik memiliki beberapa tipe yang tentunya setiap tipe sensor 

ultrasonik tersebut spesifikasinya berbeda-beda. Contohnya adalah sensor 

ultrasonik PING yaitu sensor yang dapat mendeteksi jarak obyek dengan cara 

memancarkan gelombang ultrasonik dengan frekuensi 40KHz dan kemudian 

mendeteksi pantulannya. Secara fisik perbedaan sensor ultrasonik tipe PING dan 

HC-SR04 adalah pada bagian input. Sensor PING memiliki 3 pin, sedangkan 

sensor HC-SR04 memiliki 4 pin. Pada sensor HC-SR04 pin trigger dan output 

terpisah, sedangkan pada PING disatukan. [9] 

 

2.5 Mikrokontroller NodeMCU ESP8266 

NodeMCU merupakan sebuah mikrokontroler dan sebuah platform IoT yang 

dapat diprogram dan dapat diakses secara online. NodeMCU8266 adalah platform 

IoT yang sering digunakan dalam pemrograman karena kapabilitas sudah akses 

terhadap wifi dan chip komunikasi USB to serial. Pemrograman NodeMCU hanya 

diperlukan ekstensi kabel data USB persis yang digunakan sebagai kabel data dan 

charging smartphone. NodeMCU juga dilengkapi dengan tombol push button 

yaitu tombol reset dan flash. [11] 

 

 

 

 

 

Gambar 3. NodeMCU ESP8266 
(Sumber: www.indomaker.com) 
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Board NodeMCU harus di reset terlebih dahulu agar support terhadap tool yang 

akan digunakan pada saat upload pemrograman. Jika menggunakan Arduino IDE, 

firmware yang cocok untuk digunakan yaitu firmware keluaran dari Ai-Thinker 

yang support AT Command, sedangkan untuk penggunaan tool loader firmware 

yang digunakan adalah firmware NodeMCU. [11] 

Pada Tabel 2.2. dapat dilihat bahwa tabel tersebut menjelaskan spesifikasi dari 

NodeMCU sebagai berikut: 

Tabel 2.2. Spesifikasi NodeMCU ESP8266. 

SPESIFIKASI NODEMCU 

Mikrokontroller ESP8266 

Ukuran Board 57mm x 30mm 

Tegangan Input 3.3V ~ 5V 

GPIO 13 PIN 

Kanal PWM 10 Kanal 

10 bit ADC Pin 1 Pin 

Flash Memory 4MB 

Clock Speed 40/26/24 MHz 

Wifi IEEE 802.11 b/g/n 

Frekuensi 2.4 GHZ—22.5 GHz 

USB Port Micro USB 

Card Reader Tidak Ada 

USB to Serial Converter CH340G 

 

Bagian-bagian dari NodeMCU ESP8266 diperlihatkan pada Gambar 4, yaitu 

sebagai berikut:  
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Gambar 4. Bagian-bagian Pin NodeMCU ESP8266 
(Sumber: www.nyebarilmu.com) 

 

2.6 Push Button 

Push Button merupakan salah satu jenis saklar yaitu saklar yang hanya akan 

menghubungkan dua titik atau lebih pada saat tombolnya ditekan. Pada saat 

tombolnya tidak ditekan maka akan memutuskan dua titik atau lebih dalam suatu 

rangkaian elektronika. Pada umumnya saklar merupakan komponen elektronika 

yang berfungsi untuk menghubungkan dan memutuskan dua titik atau lebih dalam 

suatu rangkaian elektronika. [4] 

  

 

 

 

 

 

Gambar 5. Skema Push Button 
(Sumber: www.electricalclassroom.com) 
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Gambar 6. Saklar Push Button 
(Sumber: www.electricalclassroom.com) 

Saklar push button dapat berbentuk berbagai macam, ada yang menggunakan tuas 

dan ada yang tanpa tuas. Saklar push button sering diaplikasikan pada tombol-

tombol perangkat elektronik digital. Salah satu contoh penggunaan saklar push 

ON adalah pada keyboard komputer, keypad printer, matrik keypad, tombol 

kontrol pada DVD player, dan lain sebagainya. [4] 

 

2.7 Liquid Crystal Display (LCD) 

Liquid Crystal Display (LCD) adalah suatu jenis tampilan (media display) yang 

menggunakan kristal cair (liquid crystal) untuk menghasilkan gambar yang 

terlihat. Teknologi Liquid Crystal Display atau penampil kristal cair sudah banyak 

digunakan pada produk-produk seperti layar laptop, layar ponsel, layar kalkulator, 

layar jam digital, layar multimeter, dan produk-produk elektronik lainnya. LCD 

juga hemat dalam mengkonsumsi daya karena LCD bekerja berdasarkan prinsip 

pemblokiran cahaya, namun LCD membutuhkan cahaya latar belakang (backlight) 

sebagai cahaya pendukung karena LCD sendiri tidak memancarkan cahaya. 

Beberapa jenis backlight yang umum digunakan untuk LCD diantaranya adalah 

backlight Cold Cathode Fluorescent Lamps (CCFL) dan backlight Light Emitting 
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Diodes (LED) [5]. Berikut ini adalah gambar dari Liquid Crystal Display (LCD), 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Liquid Crystal Display (LCD) 
(Sumber: www. fahmizaleeits.wordpress.com) 

 

2.8 Arduino IDE 

Arduino Integrated Development Environment (IDE) adalah sebuah software yang 

biasa digunakan untuk membuat program khusus dari suatu rancangan atau bisa 

disebut juga sketsa program untuk arduino. Arduino IDE merupakan software 

yang dibuat menggunakan java dan program yang ditulis dalam software sering 

disebut sebagai sketch. Pada software arduino bahasa pemrograman yang 

digunakan adalah bahasa C/ C++. Dalam pemrogramannya terbagi menjadi tiga 

bagian yaitu Structure, Values, dan Function. 

1. Structure 

a. Setup() 

Setup yaitu berfungsi untuk dipanggil pertama kali ketika menjalankan 

sketch dan hanya dijalankan sekali ketika board dinyalakan atau di reset. 
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Setup digunakan sebagai tempat inisialisai variable, pin mode, 

penggunaan library dan lainnya. 

b. Loop() 

Loop yaitu berfungsi untuk melakukan perulangan secara berturut-turut 

setelah membuat fungsi pada setup. Fungsi loop juga memungkinkan 

program untuk mengubah dan menanggapi pengulangan tersebut, juga 

digunakan untuk mengontrol bord arduino. 

2. Values 

Values yaitu berisi variable atau konstanta sesuai dengan tipe data yang 

didukung oleh arduino. 

3. Function 

Function yaitu segmentasi kode ke fungsi yang memungkinkan programmer 

untuk membuat potongan-potongan modular kode yang melakukan tugas 

yang terdefinisi dan kemudian ke asal kode darimana fungsi itu dipanggil. 

Contoh dari tampilan arduino IDE sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Arduino IDE 
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Bagian-bagian dari toolbar arduino IDE sebagai berikut: 

1. Verify 

Verify yaitu berfungsi untuk Checking Code yang telah dibuat apakah telah 

sesuai dengan pemrograman yang ada. 

2. Open 

Open yaitu berfungsi untuk membuka sketch yang sudah pernah dibuat 

sebelumnya. 

3. New 

New yaitu berfungsi untuk membuat sketch yang baru. 

4. Editor program 

Editor program yaitu berfungsi untuk melakukan kompilasi program yang 

sudah dibuat menjadi bahasa yang dapat dibaca oleh arduino. 

5. Upload 

Upload berfungsi untuk mengupload program yang telah dibuat. 

6. Save 

Save yaitu berfungsi untuk menyimpan sketch yang sudah dibuat. 

 

2.9 Internet of Things (IoT) 

Internet of Things (IoT) adalah sebuah konsep dimana objek tertentu memiliki 

kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan wifi. Proses ini tidak 

memerlukan interaksi dari manusia ke manusia, atau dari manusia ke komputer. 

Artinya proses transfer data IoT semuanya berjalan secara otomatis dengan 

program. Internet of things (IoT) dalam dunia teknologi telah berkembang dengan 
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sangat pesat mulai dari teknologi nirkabel, Micro Electromechanical Systems 

(MEMS), dan juga internet. Kemampuan dari Internet of Things (IoT) bermacam-

macam, mulai dari berbagi data dan bahkan dijadikan sebagai remote control. [10] 

Cara kerja IoT adalah memanfaatkan suatu program, dimana setiap program yang 

dibuat akan menghasilkan sebuah interaksi antara mesin yang akhirnya terhubung 

secara otomatis tanpa adanya campur tangan manusia, dan tanpa terbatas jarak 

terhubung ketika status aktif terus. Sederhananya, istilah Internet of Things (IoT) 

ini mengacu pada mesin atau alat yang bisa diidentifikasikan sebagai representasi 

virtual dalam strukturnya yang berbasis internet. [10] 

 

 

 

 

 

 

   Gambar 9. Ilustrasi Sistem Internet of Things (IoT) 
  (Sumber: www. adityaprks.wordpress.com) 

Pada era saat ini keberadaan sistem IoT akan menjadi kebutuhan bagi setiap 

individu maupun perusahaan, karena setiap orang menginginkan kemudahan 

dalam setiap aktivitas yang dilakukannya. Konsep dasar dari IoT yaitu 

menggunakan tiga elemen barang fisik, modul IoT, dan koneksi internet. 



19 
 

2.10 Bootstrap 

Bootstrap merupakan framework yang digunakan untuk mendesain web secara 

responsive. Bootstrap sering digunakan karena dianggap lebih mudah dalam 

penggunaannya dan terdapat framework yang dianggap cukup untuk memenuhi 

kebutuhan orang yang memerlukannya. [7] 

Bootstrap merupakan sebuah framework yang dapat menyelesaikan permasalahan 

dalam mendesain sebuah layout web yang responsive. Untuk mendukung berbagai 

macam perangkat dalam mengakses informasi (website) melalui internet maka 

sebuah aplikasi harus menyesuaikan dengan perangkat yang digunakan terutama 

dalam hal pengelolaan layout web. Web layout merupakan salah satu bagian 

terpenting yang harus direncanakan dengan baik agar website dapat berjalan 

dengan baik, cepat dan dapat dengan mudah diakses oleh berbagai macam 

browser serta dapat berjalan diberbagai macam flatform. [1] 

Slogan dari framework pada bootstrap yaitu “Sleek, intuitive, and power full 

front-end framework for faster and easier web development”, yang berarti bahwa 

seseorang dapat mendesain sebuah website dengan lebih rapi, cepat, dan mudah. 

Selain itu bootstrap juga memiliki sifat responsive terhadap banyak platform, 

artinya tampilan halam website yang menggunakan bootstrap akan terlihat tetap 

rapi baik itu versi mobile maupun versi desktop. [1] 
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2.11 Nilai Efisiensi 

Efisiensi secara umum yaitu suatu ukuran keberhasilan dari suatu kegiatan yang 

diukur berdasarkan besarnya biaya atau sumber daya yang digunakan sehingga 

akan mendapatkan hasil yang diinginkan. Pada penelitian ini rumus untuk 

mengetahui nilai efisiensi setiap sistem, sebagai berikut:   

            
                

               
       [2.2]   

                      [2.3]  

Dimana: 

PO = Percobaan Otomatis  

 PM = Percobaan Manual 

 Ƞ = Nilai Efisiensi 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian tugas akhir ini dilakukan di Laboratorium Terpadu Teknik Elektro, 

Jurusan Teknik Elektro Universitas Lampung. Waktu penelitian akan 

dilaksanakan pada bulan Desember 2019 sampai dengan Mei 2020. 

 

3.2 Alat dan Bahan 

Alat dan bahan yang digunakan sehingga penelitian ini dapat dilaksanakan 

sebagai berikut: 

1. Laptop / Notebook       1 Buah 

2. Adaptor        1 Buah 

3. Sensor ultrasonic HC-SR04      10 Buah 

4. Mikrokontroller NodeMCU ESP8266    6 Buah 

5. Liquid Crystal Display (LCD) 20 x 4     1 Buah 

6. Push Button        1 Buah 

7. PCB IC 18 x 7        3 Buah 

8. Kabel Penghubung      Secukupnya 
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3.3 Prosedur Kerja 

Prosedur kerja yang dilakukan pada penelitian ini sebagai berikut: 

3.3.1 Pengumpulan Literatur 

Studi literatur merupakan tahap awal dimana penulis akan 

mempelajari beberapa refrensi dari berbagai sumber baik dari skripsi, 

buku, dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian. Khususnya 

penulis mempelajari tentang sistem Internet of Things (IoT). 

3.3.2 Perancangan Blok Diagram Sistem Alat 

Dalam rancangan tugas akhir ini penulis membuat lima sistem alat 

yang dapat mendeteksi jumlah dan kecepatan waktu dalam gerakan 

Push-Up yang dapat di monitoring secara real time. 
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Gambar 10. Blok Diagram Detector Push-Up 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11. Skema Perancangan Alat 
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Dari skema perancangan alat tersebut akan dibuat lima sistem dengan 

menggunakan satu LCD ukuran 20x4 karakter sebagai output dari alat 

tersebut. Dengan membuat lima sistem tersebut artinya setiap 

menjalankan alat dapat langsung memproses lima orang yang akan 

melakukan gerakan Push-Up. 

3.3.3 Implementasi 

Implementasi perancangan sistem IoT pada alat detector Push-Up ini 

memiliki tahapan yaitu sebagai berikut: 

a. Menambahkan NodeMCU ESP8266 pada alat detector Push-Up 

untuk menghubungkan hasil deteksi alat ke website. 

b. Merancang sensor ultrasonik sesuai dengan parameter keluaran 

yang ingin ditampilkan. 

c. Merancang program pada NodeMCU ESP8266 agar hasil dari 

kerja alat dapat ditampilkan pada website. 

d. Merancang alat detector Push-Up sebanyak lima sistem (client) 

sehingga dapat mempercepat pelaksanaan saat uji kesemaptaan. 

3.3.4 Pengujian Program 

Pengujian program dilakukan untuk mengetahui keberhasilan apakah 

sistem pada alat dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan. 

 

3.4 Tahapan Pembuatan Alat 

Pada tahapan pembuatan alat dapat digambarkan pada diagram alir perancangan 

sebagai berikut: 
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Gambar 12. Flowchart penelitian pembuatan alat 
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Berdasarkan Gambar 12 yang menunjukkan tentang proses atau prinsip kerja dari 

kelima sistem saat alat detector Push-Up dioperasikan. Alat detector Push-Up 

dapat beroperasi secara bersamaan yaitu sebanyak lima orang sebagai objek saat 

melakukan uji coba. Masing-masing objek tersebut akan melakukan gerakan 

Push-Up sebanyak-banyaknya dalam waktu 60detik. Ketika alat dihidupkan oleh 

seorang operator dan waktu pada website telah dimulai maka sensor 1 dan sensor 

2 akan membaca setiap gerakan Push-Up pada masing-masing objek. 

Apabila gerakan Push-Up terdeteksi oleh sensor 1 dan sensor 2 maka sensor akan 

mengirimkan data ke NodeMCU ESP8266 agar dapat diproses dan ditampilkan ke 

website. Selain itu, data hasil dari kedua sensor tersebut juga akan diproses oleh 

NodeMCU ESP8266 yang telah terhubung dengan LCD untuk ditampilkan. Akan 

tetapi, apabila sensor 1 dan sensor 2 tidak mendeteksi adanya gerakan Push-Up 

dari objek maka sensor akan melakukan pendeteksian ulang untuk gerakan 

berikutnya sampai dengan waktu 60detik. Pada saat waktu tersebut telah tercapai 

maka alat detector Push-Up akan berhenti beroperasi secara otomatis.   

 



 
 

 

 

 

 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang didapat dari penelitian tentang pembuatan alat detector Push-

Up berbasis Internet Of Things (Iot), yaitu: 

1. Berdasarkan penelitian tentang merancang alat detector Push-Up berbasis 

Internet Of Things (Iot), data hasil yang didapatkan saat melakukan pengujian 

alat dengan menggunakan dua sensor yang sama yaitu terdapat rasio 

perhitungan error yaitu sebesar 0,04 atau 4%. Hal tersebut terjadi karena 

adanya dua range yang berbeda, sehingga pembacaan sensor dapat menjadi 

error. 

2. Berdasarkan data hasil yang didapatkan dari alat detector Push-Up berbasis 

Internet Of Things (Iot), data akan ditampilkan melalui website dan juga LCD 

secara real time dan bersamaan. Hal tersebut sesuai dengan tujuan dari 

penelitian ini. 

3. Perancangan alat detector Push-Up telah terealisasi sesuai dengan konsep dan 

fungsinya yaitu menggunakan enam NodeMCU ESP8266 dan sepuluh sensor 

ultrasonik. Sehingga dengan begitu penggunaan alat detector Push-Up dapat 

digunakan oleh sebanyak lima orang dalam waktu yang bersamaan. 
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5.2 Saran 

Setelah melakukan penelitian dan pembuatan alat detector Push-Up berbasis 

Internet Of Things (Iot), penulis memiliki saran yang mungkin bisa membantu, 

yaitu: 

1. Disarankan untuk penelitian selanjutnya jika ingin menggunakan sensor yang 

sama dan dalam jumlah sensor yang sama, disarankan membuat satu range 

saja dalam pembacaan sensor. Hal tersebut diharapkan dapat mengurangi 

tingkat galat (error) dari pembacaan sensor. 

2. Disarankan untuk penelitian selanjutnya jika ingin memperbanyak range atau 

tetap ingin menggunakan dua range, disarankan untuk menggunakan sensor 

tipe lainnya yang dianggap lebih tinggi nilai akuratnya dan lebih sensitif dari 

sensor ultrasonik tipe HC-SR04. 

3. Disarankan untuk penelitian selanjutnya agar dapat menambahkan atau 

membuat database pada website, sehingga data hasil dari alat detector Push-

Up dapat tersimpan pada website dan dapat digunakan dari waktu ke waktu.  



 
 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

[1] Ahmad Zakir. 2016. Rancang Bangun Responsive Web Layout Dengan 

Menggunakan Bootstrap Framework. Sekolah Tinggi Teknik Harapan 

Medan. InfoTekJar (Jurnal Nasional Informatika dan Teknologi Jaringan) 

Vol.1 No.1. 

[2] Ari Muzakir. 2016. Rancang Bangun Aplikasi Push-Up Detector Untuk 

Mendeteksi Kesalahan Gerakan Push-Up. Universitas Bina Darma. Jurnal 

Ilkom Unsri Vol.2 No.1. 

[3] Bakhtiyar Arasada, Bambang Suprianto. 2017. Aplikasi Sensor Ultrasonik 

Deteksi Posisi Jarak Pada Ruang Menggunakan Arduino Uno. Universitas 

Negeri Surabaya. Jurnal Teknik Elektro Vol.6 No.2. 

[4] Ch Desi Kusmindari, Yanti Pasmawati, Ari Muzakir. 2015. Rancang 

Bangun Push-Up Detector Dengan Metode Quality Function Deployment 

dan Anthropometri. Bina Darma Palembang. 

[5] Didin Rosadi, Luqman Hardiansyah, Agus Rusdiana. 2018. 

Pengembangan Teknologi Alat Ukur Push-Up Berbasis Microcotroller 

Dengan Sensor Ultrasonic. Universitas Pendidikan Indonesia. E-Journal 

Terapan Ilmu Keolahragaan Vol.3 No.1. 



67 
 

[6] Fajar Awang Irawan, Tegar Bhakti Sandiyudha. 2018. Pengembangan Alat 

Bantu Push-Up (Push-Up Counting) sebagai Alternatif Perangkat 

Kebugaran Jasmani. Universitas Negeri Semarang. Jurnal Media Ilmu 

Keolahragaan Indonesia Vol.8 No.1. 

[7] Hafiz Irsyad. 2018. Penerapan Metode Waterfall Pada Aplikasi 

Perumahan Di Kota Palembang Berbasis Web Mobile (Studi Kasus PT. 

Sandara Sukses Abadi). STMIK Musirawas Lubuk Linggau Palembang. 

Jurnal Teknik Informatika Vol.3 No.1. 

[8] Http://eprints.polsri.ac.id/3633/3/BAB%20II.pdf. 10 November 2019. 

[9] Martalia Andayani, Widyaningrum Indrasari, Bambang H. Iswanto. 2016. 

Kalibrasi Sensor Ultrasonik HC-SR04 Sebagai Sensor Pendeteksi Jarak 

Prototipe Sistem Peringatan Dini Bencana Banjir. Universitas Negeri 

Jakarta. E-Journal Seminar Nasional Fisika Vol.5 No.1. 

[10] Nurul Hidayati Lusita Dewi, Mimin F. Rohmah, Soffa Zahara. 2017. 

Prototipe Smart Home Dengan Modul NodeMCU ESP8266 Berbasis 

Internet Of Things (IoT). Universitas Islam Majapahit. 

[11] S. Samsugi, Ardiansyah, Dyan Kastutara. 2018. Arduino dan Modul Wifi 

ESP8266 Sebagai Media Kendali Jarak Jauh Dengan Antarmuka Berbasis 

Android. Bandar Lampung. Jurnal Teknoinfo Vol.12 No.1. 

[12] Ho-Jun Park, Jang-Woon Baek, Jong-Hwan Kim. 2020. Imagery Based 

Parametric Classification of Correct and Incorrect Motion for Push-Up 

Counter Using OpenPose. IEEE. CASE. Hal: 1387—1392. 

http://eprints.polsri.ac.id/3633/3/BAB%20II.pdf


68 
 

[13] Zalleg Dalenda, Dkk. 2018. Explosive Push-Ups: From Popular Simple 

Exercises To Valid Tests for Upper-Body Power. Journal of Strength and 

Conditioning Research. Vol.00 No.00. Hal: 1—9.  


