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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Penyusunan laporan Tugas Akhir ini menggunakan referensi dari beberapa 

laporan Tugas Akhir yang memiliki keterkaitan dengan perancangan yang 

penyusun lakukan. 

Tugas Akhir yang pertama dari Teknik Elektro Politeknik Negeri Medan 

yang berjudul “Rancang Bangun Pengatur Pompa Air Secara Otomatis pada 

Tandon Berbasis Mikrokontroler Atmega16”. (Hotnida Sirait, 2015). Rancang 

bangun Tugas Akhir ini adalah untuk memantau ketinggian air pada tandon dan alat 

ini dibuat menggunakan mikrokontroler Atmega16 sebagai unit pengolah data. 

Sensor yang digunakan untuk memantau ketinggian air adalah sensor float switch 

yang digunakan pada otomatisasi tandon di kebanyakan rumah pada umumnya, 

sistem beserta software yang dapat memantau ketinggian air pada tandon 

menggunakan komunikasi serial RS-232 yang dapat melakukan antarmuka dengan 

komputer. 

Tugas Akhir yang kedua dari Diploma III Teknik Elektro UNNES yang 

berjudul “Kendali Motor Pompa Berdasarkan Ketinggian Air dengan Sensor 

Elektroda”. (Haryanto, 2007). Alat ini mempergunakan metode yang berbeda 

dengan alat yang sebelumnya yaitu dengan menggunakan sensor elektroda yang 

berbasis Mikrokontroler AT89S51. 
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Dari beberapa alat yang sudah dibuat mengenai pengontrol pompa air 

tersebut secara garis besar membahas tentang sistem otomatisasi dalam pengisian 

air, hanya saja dari kedua alat Tugas Akhir tersebut menggunakan metode yang 

berbeda dalam melakukan Pengontrolan pompa air. 

Tugas Akhir yang akan dibuat oleh penyusun yaitu Sistem Kontrol Dan 

Pemantauan Ketinggian Air Pada Tandon Dan Daya Pompa Air Dengan Android 

Berbasis Arduino. Alat ini menggunakan komponen di antaranya Arduino Mega 

2560 dan Android yang berbeda dari sebelumnya. Sistem kerja alat ini 

menggunakan metode ON/OFF untuk mengaktifkan pompa air dan pemantauan 

realtime untuk pemantauan daya dan ketinggian air.. Komponen penunjang lainnya 

adalah modul wifi NodeMCU, sensor ultrasonik, sensor arus dan sensor tegangan 

yang digunakan untuk modul wifi antara Arduino ke Android, dan sensornya untuk 

pemantauan ketinggian air dan daya. 

 

2.2 Dasar Teori 

Untuk merealisasikan alat Sistem Kontrol dan Pemantauan Ketinggian Air 

pada Tandon dan Daya Pompa Air dengan Android berbasis Arduino, dasar teori 

yang diperlukan meliputi : Arduino, sensor ultrasonik, sensor arus, sensor tegangan, 

NodeMCU dan Android. Berikut adalah uraian dari masing masing dasar teori 

tersebut. 
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2.2.1 Catu Daya  

Arduino Mega dapat diaktifkan melalui koneksi USB atau dengan catu 

daya eksternal (otomatis). Eksternal (non-USB) daya dapat berasal baik dari catu 

daya AC-DC atau baterai. Catu daya atau baterai dapat dihubungkan kedalam Gnd 

dan Vin pin header dari konektor POWER. 

Kisaran kebutuhan daya yang disarankan untuk board Mega adalah 5 

sampai dengan 12 VDC, jika diberi daya kurang dari 5 VDC kemungkinan pin 5 

Mega dapat beroperasi tetapi tidak stabil kemudian jika diberi daya lebih dari 

12VDC, regulator tegangan akan panas dan dapat merusak board Mega. 

 

Catu daya mempunyai empat bagian utama, yaitu: 

1. Transformator 

2. Penyearah (Rectifier) 

3. Penyaring (Filter) 

4. Regulator yang berfungsi sebagai penstabil tegangan. 

 

Diagram blok untuk catu daya dapat dilihat pada gambar 2.1. 

 

 

Gambar 2.1 Diagram Blok Catu Daya 
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2.2.1.1 Transformator 

Transformator atau trafo adalah alat yang memindahkan tenaga listrik 

antar dua rangkaian listrik atau lebih melalui induksi elektromagnetik. 

Transformator yang digunakan pada rangkaian tugas akhir ini adalah jenis 

stepdown. Transformator step-down memiliki lilitan sekunder lebih sedikit 

daripada lilitan primer, sehingga berfungsi sebagai penurun tegangan. 

Transformator jenis ini sangat mudah ditemui, terutama dalam adaptor AC-DC. 

Gambar 2.2 adalah skema transformator step-down dan bentuk transformator dapat 

dilihat pada gambar 2.3. (Wikipedia, 27 September 2018). 

 

Gambar 2.2 Skema Transformator Step-Down (Jjbeard, 2006) 

 

Gambar 2.3  Transformator 220 V (digiwarestore.com, 2017) 
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2.2.1.2 Penyearah (Rectifier) 

Penyearah adalah rangkaian elektronika yang berfungsi menyearahkan 

gelombang arus listrik.. Arus listrik yang semula berupa arus bolak-balik (AC) jika 

dilewatkan rangkaian Penyearah akan berubah menjadi arus searah (DC). 

Penyearah yang digunakan pada rangkaian tugas akhir ini adalah jenis rangkaian 

penyearah gelombang penuh. Rangkaian penyearah dapat dilihat pada gambar 2.4. 

 

Gambar 2.4 Rangkaian penyearah gelombang penuh (Noviagunaranti, 2014) 

 

2.2.1.3 Filter (Penyaring) 

Penyaring yang digunakan pada rangkaian catu daya adalah kapasitor yang 

berfungsi untuk memperkecil tegangan riak yang tidak dikehendaki. Prinsip kerja 

dari penyaring ini sesuai prinsip pengisian dan pengosongan muatan kapasitor. 

Agar tegangan penyearahan gelombang AC lebih rata dan menjadi tegangan DC, 

maka dipasang filter kapasitor pada bagian output rangkaian penyearah. Rangkaian 

penyaring dapat dilihat pada gambar 2.5. 
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Gambar 2.5 Rangkaian dan Gelombang Penyearah Dilengkapi Filter Kapasitor 

(pinterest.com, 2017) 

 

2.2.1.4 Regulator 

Di sini regulator berfungsi untuk mengatur kestabilan arus yang mengalir 

ke rangkaian elektronika. Regulator mempunyai seri yang berbeda – beda 

sedangkan untuk rangkaian terpadu (Integrated Circuit) seri 78XX yang kadang-

kadang dikenal sebagai LM78XX adalah rangkaian terpadu regulator yang 

menghasilkan tegangan konstan sebesar XX Volt. Keluarga 78XX adalah pilihan 

utama bagi banyak sirkuit elektronika yang memerlukan catu daya teregulasi, 

karena mudah digunakan dan harganya relatif murah. IC yang digunakan pada 

rangkaian tugas akhir ini adalah IC seri 7806 yang dapat dilihat pada gambar 2.6. 
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Gambar 2.6 Susunan Kaki IC Regulator 7806 (potentiallabs.com, 2018) 

 

2.2.2 Arduino Mega 2560 

Arduino Mega 2560 adalah papan mikrokontroler yang mempunyai chip 

ATmega 2560. Board ini memiliki pin I/O (Input/Output) sejumlah 54 buah digital 

I/O pin, 15 pin di antaranya adalah PWM (Pulse Width Modulation), 16 pin analog 

input, 4 pin UART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter) serial port 

hardware. Arduino Mega 2560 dilengkapi dengan sebuah oscillator 16 Mhz, sebuah 

port USB (Universal Serial Bus), power jack DC (Direct Current), ICSP (In circuit 

serial programming) header, dan tombol reset. Board Arduino Mega 2560 ini sudah 

sangat lengkap, sudah memiliki segala sesuatu yang dibutuhkan untuk sebuah 

mikrokontroler. Dengan penggunaan yang cukup sederhana, tinggal 

menghubungkan power dari USB ke PC atau melalui adaptor AC/DC ke jack DC. 

Arduino Mega 2560 adalah board Arduino yang merupakan perbaikan dari 

board Arduino Mega sebelumnya. Arduino Mega awalnya memakai chip 

ATmega1280 dan kemudian diganti dengan chip ATmega2560 dengan arus DC 

pada Pin I/O yang lebih kecil (20mA) dan flash memory yang lebih besar (256Kb). 
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Oleh karena itu namanya diganti menjadi Arduino Mega 2560. Perbedaan lain 

antara Arduino Mega dengan Arduino Mega 2560 adalah tidak lagi menggunakan 

chip FTDI untuk fungsi USB to Serial Converter, melainkan menggunakan chip 

ATmega16u2 pada revisi 3 (chip ATmega8u2 digunakan pada revisi 1 dan 2) untuk 

fungsi USB to Serial Converter tersebut.  

Arduino Mega 2560 pada Revisi 3 (R3) memiliki fitur-fitur baru, berikut 

fiturnya : 

 Pinout; Ditambahkan pin SDA dan pin SCL yang dekat dengan pin AREF dan 

dua pin baru lainnya ditempatkan dekat dengan pin RESET, IOREF 

memungkinkan shield untuk beradaptasi dengan tegangan yang tersedia pada 

papan. Di masa depan, shield akan kompatibel baik dengan papan yang 

menggunakan AVR yang beroperasi dengan 5 Volt dan dengan Arduino Due 

yang beroperasi dengan tegangan 3.3 Volt. Ada dua pin yang tidak terhubung, 

yang disediakan untuk tujuan masa depan. 

 Sirkuit RESET. 

 Chip ATmega16U2 menggantikan chip ATmega8U2. 

(arduino.cc, 27 September 2018) 

Pin pada Arduino dapat dilihat pada gambar 2.7. 
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Gambar 2.7 Spesifikasi Arduino Mega 2560 (Pinterest.com, 2018) 

 

Berikut spesifikasi Arduino ATmega2560: 

Tabel 2.1 Spesifikasi Arduino Mega 2560 (Datasheet Arduino Mega 2560) 

Deskripsi Spesifikasi 

Mikrokontroler ATmega 2560 

Tegangan Operasi 5 V 

Input Voltage 

(disarankan) 

7-12 V 

Pin Digital I/O 

54 buah pin (yang 6 pin digunakan sebagai output 

PWM) 

Pin Input Analog 16 buah pin 

Arus DC per pin I/O 40 mA 

Arus DC untuk pin 3,3 V 50 mA 

Flash Memory 256 KB (8 KB digunakan untuk boatloader) 
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Deskripsi Spesifikasi 

SRAM 8 KB 

EEPROM 4KB 

Clock Speed 16 MHz 

Dimensi 101,5 mm x 53,4 mm 

Berat 37 ram 

 

2.2.2.1 Sumber Daya Arduino Mega 2560 

Pin tegangan yang tersedia pada papan Arduino adalah sebagai berikut: 

 VIN : Adalah input tegangan untuk papan Arduino ketika menggunakan 

sumber daya eksternal (sebagai ‘saingan’ tegangan 5 Volt dari koneksi 

USB atau sumber daya ter-regulator lainnya). Anda dapat memberikan 

tegangan melalui pin ini, atau jika memasok tegangan untuk papan melalui 

jack power, kita bisa mengakses/mengambil tegangan melalui pin ini. 

 5V : Sebuah pin yang mengeluarkan tegangan ter-regulator 5 Volt, dari pin 

ini tegangan sudah diatur (ter-regulator) dari regulator yang tersedia (built-

in) pada papan. Arduino dapat diaktifkan dengan sumber daya baik berasal 

dari jack power DC (7-12 Volt), konektor USB (5 Volt), atau pin VIN pada 

board (7-12 Volt). Memberikan tegangan melalui pin 5V atau 3.3V secara 

langsung tanpa melewati regulator dapat merusak papan Arduino. 

 3V3 : Sebuah pin yang menghasilkan tegangan 3,3 Volt. Tegangan ini 

dihasilkan oleh regulator yang terdapat pada papan (on-board). Arus 

maksimum yang dihasilkan adalah 50 mA. 
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 GND : Pin Ground atau Massa. 

 IOREF : Pin ini pada papan Arduino berfungsi untuk memberikan 

referensi tegangan yang beroperasi pada mikrokontroler. Sebuah perisai 

(shield) dikonfigurasi dengan benar untuk dapat membaca pin tegangan 

IOREF dan memilih sumber daya yang tepat atau mengaktifkan 

penerjemah tegangan (voltage translator) pada output untuk bekerja pada 

tegangan 5 Volt atau 3,3 Volt. 

 

2.2.2.2 Input dan Output 

Arduino Mega 2560 memiliki jumlah pin terbanyak dari semua papan 

pengembangan Arduino.  Mega 2560 memiliki 54 buah digital pin yang dapat 

digunakan sebagai input atau output, dengan menggunakan fungsi pinMode(), 

digitalWrite(), dan digital(Read). Pin-pin tersebut bekerja pada tegangan 5V, dan 

setiap pin dapat menyediakan atau menerima arus sebesar 20mA, dan memiliki 

tahanan pull-up sekitar 20-50 KΩ (secara default dalam posisi disconnect). Nilai 

maximum adalah 40 mA, yang sebisa mungkin dihindari untuk menghindari 

kerusakan chip mikrokontroler. 

Beberapa pin memiliki fungsi khusus : 

 Serial, memiliki 4 serial yang masing-masing terdiri dari 2 pin. Serial 0 : pin 0 

(RX) dan pin 1 (TX). Serial 1 : pin 19 (RX) dan pin 18 (TX). Serial 2 : pin 17 

(RX) dan pin 16 (TX). Serial 3 : pin 15 (RX) dan pin 14 (TX). RX digunakan 

untuk menerima dan TX untuk transmit data serial TTL. Pin 0 dan pin 1 adalah 

pin yang digunakan oleh chip USB-to-TTL ATmega16U2. 
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 External Interrups, yaitu pin 2 (untuk interrupt 0), pin 3 (interrupt 1), pin 18 

(interrupt 5), pin 19 (interrupt 4), pin 20 (interrupt 3),  dan pin 21 (interrupt 2). 

Dengan demikian Arduino Mega 2560 memiliki jumlah interrupt yang cukup 

melimpah : 6 buah. Gunakan fungsi attachInterrupt() untuk mengatur interrupt 

tersebut. 

 PWM: Pin 2 hingga 13 dan 44 hingga 46, yang menyediakan output PWM 8-bit 

dengan menggunakan fungsi analogWrite() 

 SPI : Pin 50 (MISO), 51 (MOSI), 52 (SCK), dan 53 (SS) mendukung 

komunikasi SPI dengan menggunakan SPI Library 

 LED : Pin 13. Pada pin 13 terhubung built-in led yang dikendalikan oleh digital 

pin no 13. Set HIGH untuk menyalakan led, LOW untuk memadamkan nya. 

 TWI : Pin 20 (SDA) dan pin 21 (SCL) yang mendukung komunikasi TWI 

dengan menggunakan Wire Library 

 

Arduino Mega 2560 R3 memiliki 16 buah input analog. Masing-masing pin 

analog tersebut memiliki resolusi 10 bit (jadi bisa memiliki 1024 nilai yang 

berbeda). Secara default, pin-pin tersebut dapat diukur/diatur dari ground ke 5V, 

namun bisa juga menggunakan pin AREF dengan menggunakan fungsi 

analogReference(). Beberapa in lainnya pada board ini adalah : 

 AREF. Sebagai referensi tegangan untuk input analog. Digunakan dengan 

fungsi analogReference().  

 RESET. Hubungkan ke LOW untuk melakukan reset terhadap mikrokontroler. 

Sama dengan penggunaan tombol reset yang tersedia. 
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2.2.2.3 Memori Arduino Mega 2560 

Arduino ATmega2560 memiliki 256 KB flash memory untuk menyimpan 

kode (yang 8 KB digunakan untuk bootloader), 8 KB SRAM dan 4 KB EEPROM 

(yang dapat dibaca dan ditulis dengan perpustakaan EEPROM). 

 

2.2.2.4 Komunikasi 

Arduino Mega2560 memiliki sejumlah fasilitas untuk berkomunikasi 

dengan komputer, dengan Arduino lain, atau dengan mikrokontroler lainnya. 

Arduino ATmega328 menyediakan 4 hardware komunikasi serial UART TTL (5 

Volt). Sebuah chip ATmega16U2 (ATmega8U2 pada papan Revisi 1 dan Revisi 2) 

yang terdapat pada papan digunakan sebagai media komunikasi serial melalui USB 

dan muncul sebagai COM Port Virtual (pada Device komputer) untuk 

berkomunikasi dengan perangkat lunak pada komputer, untuk sistem operasi 

Windows masih tetap memerlukan file inf, tetapi untuk sistem operasi OS X dan 

Linux akan mengenali papan sebagai port COM secara otomatis. Perangkat lunak 

Arduino termasuk di dalamnya serial monitor memungkinkan data tekstual 

sederhana dikirim ke dan dari papan Arduino. LED RX dan TX yang tersedia pada 

papan akan berkedip ketika data sedang dikirim atau diterima melalui chip USB-

to-serial yang terhubung melalui USB komputer (tetapi tidak untuk komunikasi 

serial seperti pada pin 0 dan 1). 

Sebuah perpustakaan SoftwareSerial memungkinkan untuk komunikasi 

serial pada salah satu pin digital Mega2560. ATmega2560 juga mendukung 
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komunikasi TWI dan SPI. Perangkat lunak Arduino termasuk perpustakaan Wire 

digunakan untuk menyederhanakan penggunaan bus TWI. Untuk komunikasi SPI, 

menggunakan perpustakaan SPI. 

 

2.2.2.5 Pemrograman 

Pemrograman pada Arduino Mega 2560 dilakukan menggunakan aplikasi 

Arduino Software Integrated Development Environment (IDE). Arduino Software 

IDE merupakan aplikasi yang mencakup editor, compiler, dan uploader dapat 

menggunakan semua seri modul keluarga Arduino, seperti Arduino Duemilanove, 

Uno, Bluetooth, Mega. Kecuali ada beberapa tipe board produksi Arduino yang 

memakai mikrokontroler di luar seri AVR, seperti mikroprosesor ARM. Saat 

menulis kode program atau mengkompilasi modul hardware Arduino tidak harus 

tersambung ke PC atau Notebook, walaupun saat proses unggahan ke board 

diperlukan modul hardware. 

 IDE Arduino juga memiliki keterbatasan tidak mendukung fungsi 

debugging hardware maupun software. Proses kompliasi IDE Arduino diawali 

dengan proses pengecekan kesalahan sintaksis sketch, kemudian memanfaatkan 

pustaka Proscessing dan avr – gcc sketch dikompilasi menjadi berkas object, lalu 

berkas-berkas object digabungkan oleh pustaka Arduino menjadi berkas biner. 

Berkas biner ini diunggah ke chip mikrokontroler via kabel USB, serial port DB9, 

atau Serial Bluetooth. 

Compiler IDE Ardunino juga memanfaatkan pustaka open source AVRLibc 

sebagai standar de-facto pustaka referensi dan fungsi register mikrokontroler AVR. 
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Pustaka AVRLibc ini sudah disertakan dalam satu paket program IDE Arduino. 

Meskipun demikian, kita tidak perlu mendefinisikan directive#include dari pustaka 

AVRLibc pada sketch karena otomatis compiler me-link pustaka AVRLibc 

tersebut. 

 

2.2.2.6 Arduino Software IDE 

IDE itu merupakan kependekan dari Integrated Developtment 

Enviroenment, atau secara bahasa mudahnya merupakan lingkungan terintegrasi 

yang digunakan untuk melakukan pengembangan. Disebut sebagai lingkungan 

karena melalui software inilah Arduino dilakukan pemrograman untuk melakukan 

fungsi-fungsi yang dibenamkan melalui sintaks pemrograman. Arduino 

menggunakan bahasa pemrograman sendiri yang menyerupai bahasa C. Bahasa 

pemrograman Arduino (Sketch) sudah dilakukan perubahan untuk memudahkan 

pemula dalam melakukan pemrograman dari bahasa aslinya. Sebelum dijual ke 

pasaran, IC mikrokontroler Arduino telah ditanamkan suatu program bernama 

Bootlader yang berfungsi sebagai penengah antara compiler Arduino dengan 

mikrokontroler. 

Arduino IDE dibuat dari bahasa pemrograman JAVA. Arduino IDE juga 

dilengkapi dengan library C/C++ yang biasa disebut Wiring yang membuat operasi 

input dan output menjadi lebih mudah. Arduino IDE ini dikembangkan dari 

software Processing yang dirombak menjadi Arduino IDE khusus untuk 

pemrograman dengan Arduino. 
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2.2.2.7 Menulis Sketch 

Program yang ditulis dengan menggunaan Arduino Software (IDE) 

disebut sebagai sketch. Sketch ditulis dalam suatu editor teks dan disimpan dalam 

file dengan ekstensi .ino. Teks editor pada Arduino Software memiliki fitur” seperti 

cutting/paste dan seraching/replacing sehingga memudahkan dalam menulis kode 

program. 

Pada tampilan utama seperti di gambar 2.8, terdapat semacam message 

box berwarna hitam yang berfungsi menampilkan status, seperti pesan error, 

compile, dan upload program. Di bagian bawah paling kanan Sotware Arduino IDE, 

menunjukan board yang terkonfigurasi beserta COM Ports yang digunakan. 

Gambar 2.8 Tampilan utama Software Arduino IDE 
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 Verivy 

Verivy berfungsi untuk melakukan cecking kode yang dibuat apakah sudah 

sesuai dengan kaidah pemrograman yang ada atau belum 

 Upload 

Berfungsi untuk melakukan kompilasi program atau kode yang dibuat 

menjadi bahsa yang dapat dipahami oleh mesih alias si Arduino. 

 New 

Berfungsi untuk membuka Sketch baru  

 Open 

Berfungsi untuk membuka Sketch yang pernah dibuat dan membuka kembali 

untuk dilakukan editing atau sekedar upload ulang ke Arduino 

 Save 

Berfungsi untuk menyimpan Sketch yang telah dibuat. 

 Serial Monitor 

Berfungsi untuk membuka serial monitor. Serial monitor di sini merupakan 

jendela yang menampilkan data apa saja yang dikirimkan atau dipertukarkan 

antara arduino dengan sketch pada port serialnya. Serial Monitor ini sangat 

berguna sekali ketika ingin membuat program atau melakukan debugging 

tanpa menggunakan LCD pada Arduino. Serial monitor ini dapat digunakan 

untuk menampilkan nilai proses, nilai pembacaan, bahkan pesan error. 
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2.2.2.8 Sintaks Penulisan Bahasa Arduino  

Standard sintaksis atau tentang standard penulisan dalam penulisan bahasa 

Arduino hampir menyerupai bahasa C atau C++. Akan tetapi lebih sederhana, dan 

lebih mudah untuk dipelajari. Beberapa sketch yang ada dapat dilihat pada gmbar 

2.9 sampai 2.12. 

1. Penggunaan void setup() dan void loop () 

 

Gambar 2.9 Gambar penggunaan void pada sketch 

2. Mengatur PIN 

 

Gambar 2.10 Gambar penggunan pinMode pada sketch 

 

3. Komunikasi antara Arduino dengan komputer, menggunakan  

 

Gambar 2.11 Gambar penggunaan Serial.begin  
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4. Semua kode program yang ada di void loop akan dibaca setelah void setup 

dan akan dibaca terus menerus oleh Arduino. Isinya berupa kode-kode perintah 

kepada pin INPUT dan OUTPUT pada Arduino. 

 

Gambar 2.12 Gambar penggunaan digitalWrite pada sketch 

 

5. Penulisan simbol-simbol pada sintaks  

Tabel 2.2 Simbol-Simbol yang ada pada sketch dan kegunaannya 

Simbol Kegunaan 

Titik koma (semicolon) “;” Sebagai pemisah baris program 

Tanda kurung (bracket) “()” Sebagai bagian kondisi dari pernyataan 

Tanda kurung kurawal “{}” 

Sebagai pernyataan bagian dari tubuh 

fungsi yang diawali fungsi kendali 

Garis miring “//” Menulis komentar hanya satu baris 

Tanda bintang dalam dua garis miring 

“/**/” 

Menulis komentar lebih dari  satu baris 
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6. VARIABLES 

Variabel adalah kode program yang digunakan untuk menyimpan suatu nilai 

pada sebuah nama. Yang biasa digunakan di antaranya adalah Integer, Long, 

Boolean, Float, Character. 

 int (integer) 

Variabel yang paling sering digunakan dan dapat menyimpan data sebesar 

2 bytes (16 bits). 

 long (long) 

Biasa digunakan jika nilai datanya lebih besar dari integer. Menggunakan 4 

bytes (32 bits). 

 boolean (boolean) 

Variabel yang hanya menyimpan nila TRUE dan FALSE saja. Hanya 

menggunakan 1-bit saja ;) 

 float(float) 

Digunakan untuk floating point pada nilai desimal. Memory yang 

digunakan 4 bytes (32 bits). 

 char(character) 

Menyimpan character berdasarkan ASCII kode (contoh: 'A'=65). 

Menggunakan 1 byte (8 bits). 

 

  



28 
 

 
 

2.2.3 Modul Wifi NodeMCU 

 

 

Gambar 2.13 Modul NodeMCU (amazon.com, 2018) 

 

NodeMCU seperti pada gambar 2.13 adalah sebuah komponen chip 

terintegrasi berfungsi sebagai perangkat tambahan mikrokontroler seperti Arduino 

agar dapat terhubung langsung dengan wifi dan membuat koneksi TCP/IP. Chip ini 

dapat digunakan sebagai penyedia aplikasi atau untuk memisahkan semua fungsi 

networking Wi-Fi ke pemproses aplikasi lainnya. NodeMCU memiliki kemampuan 

on-board procecing dan penyimpanan yang memungkinkan chip tersebut untuk 

diintegrasikan dengan sensor-sensor atau dengan aplikasi alat tertentu melalui pin 

input output hanya dengan pemrograman singkat. 

Modul ini membutuhkan daya sekitar 3.3V dengan memiliki tiga mode 

wifi yaitu Station, Access Point dan Both (Keduanya). Modul ini juga dilengkapi 

dengan prosesor, memori dan GPIO di mana jumlah pin bergantung dengan 

jenis NodeMCU yang kita gunakan. Modul ini bisa berdiri sendiri tanpa 

menggunakan mikrokontroler apapun, karena sudah memiliki perlengkapan 

layaknya mikrokontroler. 
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Firmware default yang digunakan oleh perangkat ini menggunakan AT 

Command, selain itu ada beberapa Firmware SDK yang digunakan oleh perangkat 

ini berbasis open-source yang di antaranya adalah sebagai berikut : 

 NodeMCU dengan menggunakan basic programming lua 

 MicroPython dengan menggunakan basic programming python 

 AT Command dengan menggunakan perintah perintah AT command 

Untuk pemrogramannya sendiri kita bisa menggunakan ESPlorer untuk 

Firmware berbasis NodeMCU dan menggunakan putty sebagai terminal kontrol 

untuk AT Command. Selain itu kita bisa memprogram perangkat ini 

menggunakan Arduino IDE. Dengan menambahkan library ESP8266 pada board 

manager kita dapat dengan mudah memprogram dengan basic program arduino. 

(warriornux.com, 27 September 2018) 

 

2.2.4 Relay 

Relay adalah Saklar (Switch) yang dioperasikan secara listrik dan 

merupakan komponen Elektromekanikal (Electromechanical) yang terdiri dari 2 

bagian utama yakni kumparan Elektromagnet (Coil) dan Mekanikal (seperangkat 

Kontak Saklar/Switch). Relay menggunakan Prinsip Elektromagnetik untuk 

menggerakkan kontak Saklar sehingga dengan arus listrik yang kecil (low power) 

dapat menghantarkan listrik yang bertegangan lebih tinggi. Bentuk relay SPDT 

dapat dilihat pada gambar 2.14. (teknikelektronika.com, 27 September 209). 
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Gambar 2.14 Gambar contoh bentuk relay (instructables.com, 2018) 

 

2.2.4.1 Struktur Sederhana Relay 

Pada dasarnya, Relay terdiri dari 4 komponen dasar  yaitu : 

1. Electromagnet (Coil) 

Kabel lilitan yang membelit logam ferromagnetik. Berfungsi sebagai 

magnet buatan yang sifatya sementara. Menjadi logam magnet ketika 

lilitan dialiri arus listrik, dan menjadi logam biasa ketika arus listrik 

diputus. 

2. Armature 

Merupakan tuas logam yang bisa naik turun. Tuas akan turun jika tertarik 

oleh magnet ferromagnetik (elektromagnetik) dan akan kembali naik jika 

sifat kemagnetan ferromagnetik sudah hilang. 

3. Switch Contact Point (Saklar) 

Pada sistem pompa air ini, menggunakan kontak jenis NO ( Normally 

Open ) yang secara default kontak dalam posisi terbuka atau tidak 

terhubung dengan arus. 
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4. Spring 

Pegas (atau per) berfungsi sebagai penarik tuas. Ketika sifat kemagnetan 

ferromagnetik hilang, maka spring berfungsi untuk menarik tuas ke posisi 

default kontak. 

5. Iron Pole 

Inti besi diberikan lilitan kumparan Coil agar tercipta atau timbulnya gaya 

elektromagnetik yang akan bereaksi dengan armature. 

Struktur pada relay dapat dilihat pada gambar 2.15 

 

Gambar 2.15 Struktur sederhana Relay (rangkaianelektronika.co, 2018) 

 

2.2.4.2  Pole dan Throw pada Relay 

Relay merupakan salah satu jenis dari Saklar, maka istilah Pole dan Throw 

yang dipakai dalam Saklar juga berlaku pada Relay. Berikut ini adalah penjelasan 

singkat mengenai Istilah Pole and Throw : 

 Pole : Banyaknya Kontak (Contact) yang dimiliki oleh sebuah relay 

https://teknikelektronika.com/wp-content/uploads/2015/03/Struktur-Relay.jpg?x22079
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 Throw : Banyaknya kondisi yang dimiliki oleh sebuah Kontak (Contact) 

Berdasarkan penggolongan jumlah Pole dan Throw-nya sebuah relay, 

maka relay pada sistem pompa air ini dapat digolongkan relay  jenis Single Pole 

Double Throw (SPDT). Relay golongan ini memiliki 5 Terminal, 3 Terminal untuk 

Saklar dan 2 Terminalnya lagi untuk Coil. Skema relay dapat dilihat pada gambar 

2.16. 

 

Gambar 2.16 Skema Relay jenis (Single Pole Double Throw) SPDT. 

(oddbuteven.com, 2018) 

 

2.2.5 Sensor Jarak (Ultrasonik) 

Gambar 2.17 Sensor Ultrasonik (Makerlab Electronics, 2018) 

 

Sensor jarak HC-SR04 seperti pada gambar 2.17 merupakan sensor 

pengukur jarak yang menggunakan ultrasonik. Di mana prinsip kerja sensor 
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ultrasonik ini adalah pemancar (transmitter) mengirimkan seberkas gelombang 

ultrasonik, lalu diukur waktu yang dibutuhkan hingga datangnya pantulan dari 

obyek. Lamanya waktu ini sebanding dengan dua kali jarak sensor dengan obyek, 

sehingga didapat jarak sensor dengan obyek yang bisa ditentukan dengan 

persamaan, 

Jarak = Kecepatan_suara × waktu_pantul/2 

Sensor ultrasonik Devantech srf05 dengan spesifikasi sebagai berikut : 

1. Bekerja pada tegangan DC 5 volt 

2. Beban arus sebesar 30 mA – 50 mA 

3. Menghasilkan gelombang dengan frekuensi 40 KHz 

4.  Jangkauan jarak yang dapat dideteksi 3 cm – 400 cm 

5. Membutuhkan trigger input minimal sebesar 10 uS 

6. Dapat digunakan dalam dua pilihan mode yaitu input trigger dan output echo 

terpasang pada pin yang berbeda atau input trigger dan output echo terpasang 

dalam satu pin yang sama. (Hendri, 2013) 

 

2.2.5.1 Cara Kerja Sensor Ultrasonik HC-SR04 

Pada sensor ultrasonik, gelombang ultrasonik dibangkitkan melalui sebuah 

alat yang disebut dengan piezoelektrik dengan frekuensi tertentu. Piezoelektrik ini 

akan menghasilkan gelombang ultrasonik (umumnya berfrekuensi 40kHz) ketika 

sebuah osilator diterapkan pada benda tersebut. Secara umum, alat ini akan 

menembakkan gelombang ultrasonik menuju suatu area atau suatu target. Setelah 

gelombang menyentuh permukaan target, maka target akan memantulkan kembali 
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gelombang tersebut. Gelombang pantulan dari target akan ditangkap oleh sensor, 

kemudian sensor menghitung selisih antara waktu pengiriman gelombang dan 

waktu gelombang pantul diterima. Ilustrasi cara kerja sensor ultrasonik dapat dilihat 

pada gambar 2.18. (Hari Santoso, 2015) 

 

Gambar 2.18 Cara kerja sensor ultrasonik dengan transmitter dan receiver (atas), 

sensor ultrasonik dengan single sensor yang berfungsi sebagai transmitter dan 

receiver sekaligus (digilib.polban.ac.id, 2018) 

 

Secara detail, cara kerja sensor ultrasonik adalah sebagai berikut: 

 Sinyal dipancarkan oleh pemancar ultrasonik dengan frekuensi tertentu dan 

dengan durasi waktu tertentu. Sinyal tersebut berfrekuensi di atas 20kHz. 
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Untuk mengukur jarak benda (sensor jarak), frekuensi yang umum 

digunakan adalah 40kHz. 

 Sinyal yang dipancarkan akan merambat sebagai gelombang bunyi dengan 

kecepatan sekitar 340 m/s. Ketika menumbuk suatu benda, maka sinyal 

tersebut akan dipantulkan oleh benda tersebut. 

 Setelah gelombang pantulan sampai di alat penerima, maka sinyal tersebut 

akan diproses untuk menghitung jarak benda tersebut. Jarak benda dihitung 

berdasarkan rumus : 

S = 340.t/2 .................................................................................................. (2.1) 

Di mana :  

S = Jarak antara sensor ultrasonik dengan benda (bidang pantul) 

t = Selisih antara waktu pemancaran gelombang oleh transmitter dan waktu 

ketika gelombang pantul diterima receiver. 

 

2.2.5.2 Aplikasi Sensor Ultrasonik HC-SR04 

Dalam bidang kesehatan, gelombang ultrasonik bisa digunakan untuk 

melihat organ-organ dalam tubuh manusia seperti untuk mendeteksi tumor, liver, 

otak dan menghancurkan batu ginjal. Gelombang ultrasonik juga dimanfaatkan 

pada alat USG (ultrasonografi) yang biasa digunakan oleh dokter kandungan. 

Dalam bidang industri, gelombang ultrasonik digunakan untuk mendeteksi 

keretakan pada logam, meratakan campuran besi dan timah, meratakan campuran 

susu agar homogen, mensterilkan makanan yang diawetkan dalam kaleng, dan 

membersihkan benda benda yang sangat halus. Gelombang ultrasonik juga bisa 
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digunakan untuk mendeteksi keberadaan mineral maupun minyak bumi yang 

tersimpan di dalam perut bumi. 

Dalam bidang pertahanan, gelombang ultrasonik digunakan sebagai radar 

atau navigasi, di darat maupun di dalam air. Gelombang ultrasonik digunakan oleh 

kapal pemburu untuk mengetahui keberadaan kapal selam, dipasang pada kapal 

selam untuk mengetahui keberadaan kapal yang berada di atas permukaan air, 

mengukur kedalaman palung laut, mendeteksi ranjau, dan menentukan puosisi 

sekelompok ikan. (Hari Santoso, 2015) 

 

2.2.5.3 Rangkaian Sensor Ultrasonik HC-SR04 

Rangkaian sensor ultrasonik ini terdiri dari transmitter, reiceiver, dan 

komparator. Selain itu, gelombang ultrasonik dibangkitkan oleh sebuah kristal tipis 

bersifat piezoelektrik. Bagian-bagian dari sensor ultrasonik adalah sebagai berikut: 

1. Piezoelektrik 

Piezoelektrik berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi 

mekanik. Bahan piezoelektrik adalah material yang memproduksi medan listrik 

ketika dikenai regangan atau tekanan mekanis. Sebaliknya, jika medan listrik 

diterapkan, maka material tersebut akan mengalami regangan atau tekanan 

mekanis. Jika rangkaian pengukur beroperasi pada mode pulsa elemen 

piezoelektrik yang sama, maka dapat digunakan sebagai transmitter dan reiceiver. 

Frekuensi yang ditimbulkan tergantung pada osilatornya yang disesuiakan 

frekuensi kerja dari masing-masing transduser. Karena kelebihannya inilah maka 

tranduser piezoelektrik lebih sesuai digunakan untuk sensor ultrasonik. 
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2. Transmitter  

Transmitter adalah sebuah alat yang berfungsi sebagai pemancar gelombang 

ultrasonik dengan frekuensi tertentu (misal, sebesar 40 kHz) yang dibangkitkan dari 

sebuah osilator. Untuk menghasilkan frekuensi 40 KHz, harus di buat sebuah 

rangkaian osilator dan keluaran dari osilator dilanjutkan menuju penguat sinyal. 

Besarnya frekuensi ditentukan oleh komponen RLC / kristal tergantung dari disain 

osilator yang digunakan. Penguat sinyal akan memberikan sebuah sinyal listrik 

yang diumpankan ke piezoelektrik dan terjadi reaksi mekanik sehingga bergetar dan 

memancarkan gelombang yang sesuai dengan besar frekuensi pada osilator. 

Rangaian dasar transmitter dapat dilihat pada gambar 2.19. 

 

Gambar 2.19 Rangkaian dasar dari transmitter ultrasonik (Datasheet HC-SR04, 

2018) 
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3. Receiver  

Receiver terdiri dari transduser ultrasonik menggunakan bahan piezoelektrik, 

yang berfungsi sebagai penerima gelombang pantulan yang berasal dari transmitter 

yang dikenakan pada permukaan suatu benda atau gelombang langsung LOS (Line 

of Sight) dari transmitter. Oleh karena bahan piezoelektrik memiliki reaksi yang 

reversible, elemen keramik akan membangkitkan tegangan listrik pada saat 

gelombang datang dengan frekuensi yang resonan dan akan menggetarkan bahan 

piezoelektrik tersebut.(sumber: elangsakti.com). Rangkaian receiver dapat dilihat 

pada gambar 2.20. 

 

Gambar 2.20 Rangkaian dasar receiver sensor ultrasonik (Datasheet HC-SR04, 

2018) 

 

2.2.5.4 Prinsip Kerja Sensor Ultrasonik HCSR – 04 

Sensor HC-SR04 adalah sensor pengukur jarak berbasis gelombang 

ultrasonik. Prinsip kerja sesnsor ini mirip dengan radar ultrasonik. Gelombang 

ultrasonik dipancarkan kemudian diterima balik oleh receiver ultrasonik. Jarak 

antara waktu pancar dan waktu terima adalah representasi dari jarak objek. Sensor 
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ini cocok untuk aplikasi elektronik yang memerlukan deteksi jarak termasuk untuk 

sensor pada robot. Diagram pin Sensor ultrasonik dapat dilihat pada gambar 2.21. 

 

Gambar 2.21 Gambar Diagram Pin Sensor Ultrasonik HC-SR04 

(circuitstoday.com, 2018) 

Sensor Ultrassonik HC-SR04 adalah sensor pengukur jarak berbasis 

gelombang ultrasonik. Prinsip kerja sensor ini mirip dengan radar ultrasonik. 

Gelombang ultrasonik dipancarkan kemudian diterima balik oleh receiver 

ultrasonik. Jarak antara waktu pancar dan waktu terima adalah representasi dari 

jarak objek. Sensor ini cocok untuk aplikasi elektronik yang memerlukan deteksi 

jarak termasuk untuk sensor pada pemanas air otomatis. 

Sensor HC-SR04 adalah versi low cost dari sensor ultrasonic PING buatan 

parallax. Perbedaaannya terletak pada pin yang digunakan. HC-SR04 

menggunakan 4 pin sedangkan PING buatan parallax menggunakan 3 pin. Pada 

Sensor HC-SR04 pin trigger dan output diletakkan terpisah. Sedangkan jika 

menggunakan PING dari Parallax pin trigger dan output telah diset default menjadi 

satu jalur. Tidak ada perbedaaan signifikan dalam pengimplementasiannya. 

Jangkauan karak sensor lebih jauh dari PING buatan parllax, di mana jika ping 
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buatan parallax hanya mempunyai jarak jangkauan maksimal 350 cm sedangkan 

sensor HC-SR04 mempunyai kisaran jangkauan maksimal 400-500cm. 

Spesifikasi : 

1. Jangkauan deteksi: 2cm sampai kisaran 400 -500cm  

2. Sudut deteksi terbaik adalah 15 derajat 

3. Tegangan kerja 5V DC 

4. Resolusi 1cm 

5. Frekuensi Ultrasonik 40 kHz 

6. Dapat dihubungkan langsung ke kaki mikrokontroler 

 

2.2.6 Sensor Arus  

Gambar 2.22 Sensor Arus (tokopedia.com, 2018) 

 

DI-Smart ACS712 seperti pada gambar 2.22 adalah modul sensor arus 

listrik AC maupun DC. Keluaran (output) dari sensor adalah sinyal analog yang 

proporsional terhadap arus listrik yang mengalir di antara pin pendeteksi-nya. 

Spesifikasi sensor ACS712ELCTR-20A-T adalah : 
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 Masukan (input) menggunakan dua pasang terminal power hitam yang 

mampu menahan arus listrik yang besar, sehingga mudah dalam 

instalasi. 

 Keluaran (output) menggunakan tiga terminal power hijau. 

 Maksimal pengukuran: 20 A. 

 Sensitivitas keluaran: 100 mV/A (analog). 

 Tegangan keluaran proporsional terhadap arus masukan (input) AC 

ataupun DC. 

 Tegangan offset keluaran yang sangat stabil. 

 Hysterisis akibat medan magnet mendekati nol. 

 Rasio keluaran sesuai tegangan sumber. 

 Tegangan sumber: 4.5VDC – 5.5VDC. 

 

2.2.7 Sensor Tegangan 

Gambar 2.23 Sensor Tegangan 

 

Sensor tegangan seperti pada gambar 2.23 berprinsip kerja dengan 

didasarkan pada prinsip penekanan resistansi, dan dapat membuat tegangan input 

berkurang hingga 5 kali dari tegangan asli. 
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Spesifikasi modul sensor tegangan ZMPT101B adalah : 

 Variasi Tegangan masukan: DC 0 - 25 V 

 Deteksi tegangan dengan jangkauan: DC 0.02445 V - 25 V 

 Tegangan resolusi analog: 0,00489 V 

 Tegangan DC masukan antarmuka: terminal positif dengan VCC, negatif 

dengan GND 

 Output Interface: "+" Koneksi 5 / 3.3V, "-" terhubung GND, "s" terhubung 

Arduino pin A0 

 DC antarmuka masukan: red terminal positif dengan VCC, negatif dengan 

GND 

Rangkaian sensor ZMPT101B dapat dilihat pada gambar 2.24. 

 

Gambar 2.24 Rangkaian Sensor ZMPT101B (Datasheet ZMPT101B, 2018) 

 

2.2.8 Pompa Air 

Pompa air untuk penggunaan rumah tangga ini berjenis pompa sentrifugal 

yang prinsip kerjanya mengubah energi kinetis (kecepatan) cairan menjadi energi 

potensial (dinamis) melalui suatu impeller yang berputar dalam casing. Pompa 

Sentrifugal digunakan untuk memberikan atau menambah kecepatan pada cairan 

dan merubahnya menjadi tinggi tekan (head). Pompa ini memberikan efisiensi yang 

lebih baik dibandingkan pompa jenis lain. Hal ini dikarenakan pompa sentrifugal 
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memiliki keunggulan dari pompa lainnya. Keunggulan-keunggulan tersebut 

diantaranya : 

1. Tersedia berbagai jenis pilihan kapasitas output debit air. 

2. Poros motor penggerak dapat langsung disambungkan ke pompa. 

3. Pada umumnya untuk volume yang sama dengan pompa jenis lain, harga 

pembelian pompa sentrifugal lebih rendah. 

4. Tidak banyak bagian-bagian yang bergerak (tidak ada katup dan 

sebagainya), sehingga pemeliharaannya mudah. 

5. Hanya memerlukan sedikit tempat dan jalannya stabil, sehingga pondasi  

atau dudukan dapat dibuat ringan. 

 

Pompa Sentrifugal pada gambar 2.25  terdiri dari beberapa bagian antara lain: 

 Baling – baling (impeller) 

 Rumah (casing), tempat baling – baling bekerja 

 Stuffing box, yang merupakan penghubung casing dengan motor. 

 

 

Gambar 2.25 Pompa air jenis sentrifugal (duniapembangkitlistrik.com, 2018) 
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2.2.9 Internet  

Internet (kependekan dari interconnection-networking) adalah seluruh 

jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar sistem global 

Transmission Control Protocol/Internet Protocol Suite (TCP/IP) sebagai protokol 

pertukaran paket (packet switching communication protocol) untuk melayani 

miliaran pengguna di seluruh dunia.Rangkaian internet yang terbesar dinamakan 

Internet. Cara menghubungkan rangkaian dengan kaidah ini dinamakan 

internetworking ("antarjaringan"). 

 

2.2.9.1 Fungsi Internet  

Internet berfungsi untuk melakukan transfer file antara pengguna 

komputer dengan suatu server di internet. Jadi, kita bisa melakukan pengiriman 

(upload) atau pengunduhan (download) sebuah file antara komputer kita dengan 

komputer lain yang terhubung pada jaringan internet.. 

Awalnya internet merupakan jaringan komputer yang dibentuk oleh 

Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969 melalui sebuah proyek 

yang disebut dengan ARPANET. Misi awal dari proyek ini awalnya hanya untuk 

keperluan militer saja, tetapi lambat laun terus berkembang dan bisa dinikmati oleh 

semua kalangan. 

2.2.9.2 Prinsip Kerja Internet 

Internet dengan sistem wireless terdiri atas beberapa perakat pendukung 

seperti radio transceiver, baseband link Management dan Control, Baseband 

(processor core, SRAM, UART, PCM USB Interface), flash dan voice codec. 
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Perangkat - perangkat tersebut akan saling berhubungan satu sama lain sehingga 

bisa tercipta sebuah komunikasi. Baseband link controller menghubungkan 

perangkat keras radio ke baseband processing dan juga layer protokol fisik 

sedangkan Link manager akan melakukan aktivitas protokol tingkat tinggi, yaitu 

seperti melakukan link setup, autentikasi dan juga konfigurasi. 

 

2.2.10 Smartphone 

 

Gambar 2.26 Smartphone (Reviewingthis.com, 2018) 

 

Menurut Williams & Sawyer (2011), smartphone adalah telepon selular 

dengan mikroprosesor, memori, layar dan modem bawaan. Smartphone merupakan 

ponsel multimedia yang menggabungkan fungsionalitas PC dan handset, sehingga 

menghasilkan gadget yang mewah, di mana terdapat pesan teks, kamera, pemutar 

musik, video, game, akses email, tv digital, search engine, pengelola informasi 

pribadi, fitur GPS, jasa telepon internet dan bahkan terdapat telepon yang juga 

berfungsi sebagai kartu kredit. Bentuk smartphone dapat dilihat pada gambar 2.26. 
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2.2.11 Android 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.27 Logo Android (android.com, 2018) 

  

Android (sistem operasi) – OS Android – Merupakan sebuah sistem operasi 

yang berbasis Linux yang berlogo seperti gambar 2.27 untuk telepon seluler seperti 

telepon pintar dan komputer tablet. Android menyediakan platform terbuka bagi 

para pengembang untuk menciptakan aplikasi mereka sendiri untuk digunakan oleh 

bermacam peranti bergerak. Awalnya, Google Inc. membeli Android Inc., 

pendatang baru yang membuat peranti lunak untuk ponsel. Kemudian untuk 

mengembangkan Android dibentuklah Open Handset Alliance, konsorsium dari 34 

perusahaan peranti keras, peranti lunak, dan telekomunikasi, termasuk Google, 

HTC, Intel, Motorola, Qualcomm, T-Mobile, dan Nvidia. Pada saat perilisan 

perdana Android, 5 November 2007, Android bersama Open Handset Alliance 

menyatakan mendukung pengembangan standar terbuka pada perangkat seluler. Di 

lain pihak, Google merilis kode – kode Android di bawah lisensi Apache, sebuah 

lisensi perangkat lunak dan standar terbuka perangkat seluler. (wikipedia, 2018) 
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2.2.11.1 Kelebihan Android  

1. User Friendly – Kalimat ini sangat melekat pada sistem operasi Windows 

miliknya microsoft, ibaratnya kita dengan sangat mudah mengoperasikan 

komputer hanya dengan belajar beberapa hari bahkan beberapa jam saja, 

dan ini juga melekat pada Android yang berjalan pada Smartphone.  

2. Notifications – Sangat mudah mendapatkan notifikasi dari smartphone 

android dengan mengatur beberapa akun Email, SMS , Voice Dial, Update 

dan lain sebagainya. 

3. Tampilan – Dari segi tampilan, Android tidak kalah bagusnya dari iOs 

miliknya Apple, karena memang dari awal android hampir mengusung 

tampilan yang sederhana dari teknologi iOs.  

4. Open Source – Operating system ini memang dibuat open source di mana 

setiap pengguna dapat mengubah, memodifikasi, membuat ulang dari 

sumber terbuka yang telah tersebar dan tersedia dengan bebas tanpa 

berkoordinasi dengan lembaga pusat.  

5. Aplikasi – Untuk Aplikasi akan disajikan jutaan pilihan aplikasi yang 

menarik dari yang gratis hingga berbayar karena keuntungan open source 

yang setiap pengembang dapat membuat aplikasi dengan gratis dan mudah 

yang bisa diunduh di Google Play. 

 

  



48 
 

 
 

2.2.11.2 Kekurangan Android 

1. Update System – untuk melakukan update system tidaklah mudah, harus 

menunggu dari masing-masing Vendor untuk merilis Update Versi yang 

terbaru. Tentu ini sangat tidak menyenangkan.  

2. Baterai Cepat Habis – Ini sering terjadi jika berbagai fitur seperti widget, 

gps serta aplikasi yang berjalan secara berlebihan, untuk mengatasinya 

harus mengurangi aktivitas aplikasi pada smartphone. 

3. Lemot atau Lag – Sebenarnya hal ini berkaitan dengan spesifikasi dari 

masing-masing perangkat, namun ada kalanya Android ini tidak 

bersahabat dengan beberapa aplikasi di mana setiap bulan pengembang 

aplikasi menambah fitur dalam satu aplikasi yang menyebabkan aplikasi 

semakin berat dan dikarenakan Ram ataupun Prosesornya yang kurang 

memadai. Untuk mengantisipasinya, update aplikasi dapat disesuaikan 

sesuai kemampuan perangkat. 

 

2.2.11.3 Prinsip kerja Android  

Android bekerja dengan metodologi tidak mematikan aplikasi yang sedang 

berjalan. Android memang didesain meninggalkan fungsi menutup / mematikan 

aplikasi. Para perancang Android menilai hal ini dinilai tidak efisien, atas dasar 

pengguna ponsel akan menggunakan dan berinteraksi dengan berbagai macam 

aplikasi sepanjang hari. Aplikasi pada android merupakan aplikasi mobile yang 

dapat digunakan sebagai pengendali alat dengan menggunakan teknologi berbasis 

Bluetooth, wifi dan sebagainya dengan bahasa pemrograman C++, Java. 
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2.2.12 Blynk 

 

 

Gambar 2.28 Blynk (blynk.cc, 2018) 

 

Blynk dengan logo “B” seperti pada gambar 2.28 adalah Platform dengan 

aplikasi berbasis iOS dan Android untuk mengendalikan Arduino, Raspberry Pi 

dan sejenisnya melalui Internet. Blynk adalah aplikasi yang mempermudah untuk 

pembuatan antarmuka grafis proyek hanya dengan cara menyeret dan 

menjatuhkan widget tanpa memasukkan kode sumber. Aplikasi ini sangat mudah 

untuk digunakan. Untuk mengatur semua antarmuka grafis yang dibuat, telah 

disediakan berbagai widget dan perancang hanya  tinggal memilih widget yang  

diperlukan dan meletakkan tiap widget sesuai keinginan. Blynk juga mendukung 

berbagai board seperti Arduino atau Raspberry Pi yang terhubung ke Internet 

melalui Wi-Fi, Ethernet atau chip NodeMCU. (blynk.cc, 2018) 

Fitur : 

 Menggunakan API & UI yang sama pada semua supported hardware 

dan device 
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 Terkoneksi ke udara dengan : Ethernet, WiFi, Bluetooth, dan USB 

(Serial) 

 Set widget yang mudah digunakan 

 Manipulasi pin tanpa penulisan kode 

 Mudah untuk mengintegrasikan dan menambahkan fungsionalitas 

baru menggunakan pin virtual 

 Riwayat pemantauan data melalui widget Graph History 

 Komunikasi Device-to-Device menggunakan Widget Bridge 

 Dapat mengirim email, tweets, push notifications, dll. 

 

2.2.13  Teori Daya Listrik 
Daya listrik didefinisikan sebagai laju hantaran energi listrik dalam 

rangkaian listrik. Satuan SI daya listrik adalah watt yang menyatakan banyaknya 

tenaga listrik yang mengalir per satuan waktu (joule/detik). 

Arus listrik yang mengalir dalam rangkaian dengan hambatan listrik 

menimbulkan kerja. Peranti mengkonversi kerja ini ke dalam berbagai bentuk yang 

berguna, seperti panas (seperti pada pemanas listrik), cahaya (seperti pada bola 

lampu), energi kinetik (motor listrik), dan suara (loudspeaker). Listrik dapat 

diperoleh dari pembangkit listrik atau penyimpan energi seperti baterai. 

Daya listrik, dilambangkan dengan huruf P dalam persamaan listrik. Pada 

rangkaian arus DC, daya listrik sesaat dihitung menggunakan Hukum Joule, sesuai 

nama fisikawan Britania James Joule, yang pertama kali menunjukkan bahwa 

energi listrik dapat berubah menjadi energi mekanik, dan sebaliknya. 
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P = VI 

 dimana 

P adalah daya (watt atau W)  

V adalah perbedaan potensial (volt atau V ) 

I adalah arus (ampere atau A) 

Sebagai contoh, lampu dengan daya 8 watt yang dipasang pada voltase (beda 

potensial) 220 V akan memerlukan arus listrik sebesar 0,0363636 A atau 36,3636 

mA : 

 8 W = 220 V . 0, 363636 A . 

 

2.2.14 Beban Induktif 

 Beban induktif (L) yaitu beban yang terdiri dari kumparat kawat yang 

dililitkan pada suatu inti, seperti coil, transformator, dan motor listrik. Beban ini 

dapat mengakibatkan pergeseran fasa pada arus sehingga bersifat lagging. Arus 

lagging yang biasa disebut dengan PF lagging (Power Factor) ini adalah sudut fase 

arus relatif terhadap tegangan yaitu arus tertinggal dari tegangan. Hal ini 

disebabkan oleh energi yang tersimpan berupa medan magnetis akan 

mengakibatkan fasa arus bergeser menjadi tertinggal terhadap tegangan. Beban 

jenis ini menyerap daya aktif dan daya reaktif. Persamaan daya aktif untuk beban 

induktif adalah sebagai berikut : 

P = VI cos φ 

dimana 

P = daya aktif yang diserap beban (watt) 

V = tegangan yang mencatu beban (volt) 
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I = arus yang mengalir pada beban (A) 

φ = sudut antara arus dan tegangan 

 

2.2.15 Teori Energi 

Energi listrik merupakan suatu energi yang berasal dari muatan listrik yang 

menimbulkan medan listrik statis atau bergeraknya elektron pada konduktor 

(pengantar listrik) atau ion (positif atau negatif) pada zat cair atau gas. Listrik 

mempunyai satuan Ampere yang disimbolkan dengan A dan tegangan listrik yang 

disimbolkan dengan V dengan satuan volt dengan ketentuan kebutuhan pemakaian 

daya listrik Watt yang disimbolkan dengan W. Energi listrik bisa diciptakan oleh 

sebuah energi lain dan bahkan sanggup memberikan suatu energi yang nantinya 

bisa dikonversikan pada energi yang lain. 

Jika di dalam sebuah rangkaian diberi beda potensial V sehingga 

mengalirkan suatu muatan listrik sejumlah Q dan arus listrik sebesar I, maka energi 

listrik yang diperlukan, 

W = Q V dengan Q = I t 

dimana  

W = Energi listrik (Joule) 

Q = Muatan listrik (Coulomb) 

V = Beda potensial (Volt) 

W merupakan energi listrik dalam satuan joule, di mana 1 joule adalah 

energi diperlukan untuk memindahkan satu muatan sebesar 1 coulomb dengan beda 

potensial 1 volt. Sehingga 1 joule = coulomb × volt. 
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Sedangkan pada muatan per satuan waktu adalah kuat arus yang mengalir 

maka energi listrik bisa ditulis, Karena I = Q/t maka didapatkan perumusan: 

W = (I.t) . V 

W = V I t 

Jika persamaan tersebut dihubungkan dengan hukum Ohm (V = I.R) maka 

diperoleh perumusan 

 

 

 


