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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Ilmu dan teknologi dari hari ke hari terus berkembang. Kemajuan 

teknologi sudah bisa dirasakan hampir di semua lini kehidupan, dari peralatan 

komunikasi, transportasi, dunia pertanian, dunia kesehatan sampai pada 

peralatan sehari hari. 

Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat dan 

dimilik semua orang dewasa kini , dimana dapat di rasakan di segala aspek 

kehidupan manusia, yang dahulunya tidak mungkin sekarang bisa menjadi 

mungkin , hal ini dikarenakan kemajuan teknologi sehingga menuntut 

manusia mencari cara baru untuk mempermudah dan kenyamanan dalam 

aktifitasnya sehari-hari. Dengan semua orang memiliki smartphone 

memungkinkan untuk melakukan aktifitas kerja sehari-harinya dapat 

dilakukan dengan jarak jauh menggunakan bantuan smartphone dan internet. 

Terhitung sejak tahun 2008 sistem operasi Android telah melanglang 

ke seluruh dunia lewat perangkat smartphone. Negara Indonesia merupakan 

negara peringkat ketiga dimana pengguna smartphone OS Android pada tahun 

2016 mencapai sekitar 65,2 juta. Melihat jumlah itu dan juga dapat dilihat 

pada kehidupan sehari-hari manusia tidak dapat jauh dari ponselnya. Hal ini 

dikarenakan karena mereka telah kecanduan akan fasilitas yang terdapat pada 

ponsel tersebut, dimana fasilitas-fasilitas itu dapat didapatkan dari GooglePlay 

dari yang gratis sampai berbayar. 

Dari semua kalangan dapat dipastikan mempunyai smartphone, maka 

atas dasar itu penulis memanfaatkan kelebihan ini dengan menggunakan 

sebuah aplikasi OS Android dimana dapat mengontrol relay yang terhubung 

dengan barang-barang elektronik yang ada di rumah dari jarak jauh untuk 

menyalakan atau mematikan lampu dan kipas. 



2 

 

1.2 Tujuan 

Tujuan dan manfaat proyek akhir yang berjudul Sistem Pengendali 

Peralatan Rumah Tangga Berbasis Aplikasi Blynk dan NodeMCU ESP8266 

sebagai berikut : 

1. Membuat dan menguji rangkaian kontrol alat rumah tangga dengan 

NodeMCU ESP8266 yang dikendalikan dengan aplikasi Blynk pada OS 

Android. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Untuk menghindari cakupan pembahasan yang melebar, maka 

pembahasan dalam laporan proyek akhir ini menitik beratkan pada: 

1. Menggunakan aplikasi blynk di android 

2. Mengontrol peralatan kipas dan lampu. 

3. Tidak ada umpan balik status peralatan yang dikontrol. 

 

 

 

 

 


