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BAB II 

DASAR TEORI  

 

2.1 Mikro WiFi 

Mikro wifi merupakan salah satu arduino compatible development board 

yang dirancang khusus untuk keperluan IoT menggunakan chip SoC WiFi, 

yang terkenal saat ini yaitu ESP8266. Arduino compatible, artinya dapat 

diprogram menggunakan Arduino IDE dengan sintaks program dan library 

yang banyak terdapat di internet. Mikro wifi yang sering digunakan adalah 

NodeMCU dan Wemos dengan berbasis ESP8266. Mikro wifi akan 

digunakan sebagai perangkat IoT yang dapat diintegrasikan dengan perangkat 

yang akan di kontrol dan monitor melalui internet yang terhubung ke akses 

poin. NodeMCU ESP8266 sendiri sudah dilengkapi GPIO (General Purpose 

Input/Output) dimana jumlah pin bergantung dengan jenis ESP8266 yang kita 

gunakan, dengan adanya GPIO ini kita bisa melakukan fungsi input atau 

output layaknya sebuah mikrokontroller. Kelebihan lain ESP8266 adalah 

memiliki DEEP SLEEP MODE, sehingga penggunaan daya akan relatif jauh 

lebih efisien. Firmware default yang digunakan oleh perangkat ini 

menggunakan AT Command, selain itu ada beberapa Firmware SDK yang 

digunakan oleh perangkat ini berbasis opensource yang diantaranya 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 control 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. 
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   Gambar  2.1 NodeMCU ESP8266 

2.2 Module Relay 

Relay adalah komponen elektronik berupa saklar elektronik yang 

digerakkan oleh arus listrik. Secara prinsip, relay merupakan tuas saklar 

dengan lilitan kawat pada batang besi (solenoid) di dekatnya, ketika solenoid 

dialiri arus listrik, tuas akan tertarik karena adanya gaya magnet yang terjadi 

pada solenoid sehingga kontak saklar akan menutup. Pada saat arus 

dihentikan, gaya magnet akan hilang, tuas akan kembali keposisi semula dan 

kontak saklar kembali terbuka. Relay biasanya digunakan untuk 

menggerakkan arus/tegangan yang besar (misalnya peralatan listrik 4 A/AC 

220V) dengan memakai arus/tegangan yang kecil (misalnya 0.1 A/12 volt 

DC).  

Relay adalah komponen listrik yang bekerja berdasarkan prinsip 

induksi medan elektromagnetis. Jika sebuah penghantar sialiri oleh arus 

listrik, maka disekitar penghantar tersebut timbul medan magnet. Medan 

magnet yang dihasilkan oleh arus listrik tersebut selanjutnya diinduksikan ke 

logam ferromagnetis. Penemu relay pertama kali adalah Joseph Henry pada 

tahun 1835 (Elangsakti,2013). 
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Gambar 2.2 Modul Relay 

2.2.1 Prinsip Kerja Module Relay 

Prinsip kerja sama dengan kontraktor magnet yaitu sama-sama 

berdasarkn kemagnetaan yaang dihasilkan oleh kumparan coil, jika 

kumparan coil tersebut diberi sumber listrik. Berdasarkan sumber listrik 

yang masuk maka relay dibagi menjadi 2 macam yaitu relay DC dan 

relay AC, besar tegangan DC yang masuk pada coil relay bervariasi 

sesuai dengan ukuran yang tertera pada body relay tersebut diantaranya 

relay dengan tegangan 6 Volt, 12 Volt, 24 Volt, 48 Volt, sedangkan 

untuk tegangan AC sebesar 220 Volt. 

Relay terdiri dari coil dan contact, coil adalah gulungan kawat yang 

mendapat arus listrik, sedangkan contact adalah sejenis saklar yang 

pergerakannya tergantung dari ada tidaknya arus listrik di coil. Contact 

ada 2 jenis : Normally Open (kondisi awal sebelum diaktifkan open), 

dan Normally Closed (kondisi awal sebelum diaktifkan close). 

Secara sederhanya berikut ini prinsip kerja dari relay : ketika coil 

mendapaat listrik (energized), akan timbul gaya elektromagnet yang 

akan menarik armature yang berpegas, dan contact akan menutup. 
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           Gambar  1.2.1  Prinsip Kerja Relay. 

 

Adapun spesifikasi dari module relay 2 channel, sebagai berikut : 

 Menggunakan tegangan rendah, 5V, sehingga dapat langsung 

dihubungkan pada sistem mikrokontroler. 

 Tipe relay adalah SPDT (Single Pole Double Throw): 1 COMMON, 1 

NC (Normally Close), dan 1 NO (Normally Open). 

 Memiliki daya tahan sampai dengan 10A. 

 Pin pengendali dapat dihubungkan dengan port mikrokontroler mana 

saja, sehingga membuat pemrogram dapat leluasa menentukan pin 

mikrokontroler yang digunakan sebagai pengendali. 

 Dilengkapi rangkaian penggerak (driver) relay dengan level tegangan 

TTL sehingga dapat langsung dikendalikan oleh mikrokontroler.  

 Driver bertipe “active high” atau kumparan relay akan aktif saat pin 

pengendali diberi logika “1”. 

 Driver dilengkapi rangkaian peredam GGL induksi sehingga tidak akan 

membuat reset sistem mikrokontroler. 

Connection: 

1. VCC connect to 5V 

2. GND connect to GND 

3. 1N1-1N2 relay control interface connected MCU’s IO port. 
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2.3 Sensor Arus ACS712 

ACS712 adalah sensor arus yang bekerja berdasarkan efek medan. 

Sensor arus ini dapat digunakan untuk mengukur arus AC atau DC. Modul 

sensor ini telah dilengkapi dengan rangkaian penguat operasional, sehingga 

sensitivitas pengukuran arusnya meningkat dan dapat mengukur perubahan 

arus yang kecil. 

 

Gambar  2.3  Sensor Arus ACS712 

Spesifikasi Sensor Arus ACS712: 

1. Berbasis ACS712 dengan fitur: 

 Waktu kenaikan perubahan luaran = 5 µs. 

 Lebar frekuensi sampai dengan 80 kHz. 

 Total kesalahan luaran 1,5% pada suhu kerja TA= 25°C. 

 Tahanan konduktor internal 1,2 mΏ. 

 Tegangan isolasi minimum 2,1 kVRMS antara pin1-4 dan pin 5-8. 

 Sensitivitas luaran 185 mV/A. 

 Mampu mengukur arus AC atau DC hingga 5 A. 

 Tegangan luaran proporsional terhadap masukan arus AC atau DC. 

2. Tegangan kerja 5 VDC. 

3. Dilengkapi dengan penguat operasional untuk menambah sensitivitas 

luaran. Sensor ini memiliki pembacaan dengan ketepatan yang tinggi, 

karena di dalamnya terdapat rangkaian offset rendah linier medan dengan 

satu lintasan yang terbuat dari tembaga. Cara kerja sensor ini adalah arus 

yang dibaca mengalir melalui kabel tembaga yang terdapat didalamnya 

yang menghasilkan medan magnet yang di tangkap oleh IC medan 
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terintegrasi dan diubah menjadi tegangan proporsional. Ketelitian dalam 

pembacaan sensor dioptimalkan dengan cara pemasangan komponen yang 

ada di dalamnya antara penghantar yang menghasilkan medan magnet 

dengan tranducer medan secara berdekatan. 

Tabel 2.3 Pin Sensor Arus ACS712 

Pin Sensor 

ACS712 
Fungsi 

IP + Terminal yang mendeteksi arus, terdapat sekring di dalamnya 

IP - Terminal yang mendeteksi arus, terdapat sekring di dalamnya 

GND Terminal sinyal ground 

FILTER 
Terminal untuk kapasitor eksternal yang berfungsi sebagai 

pembatas bandwith 

VIout Terminal keluaran sinyal analog 

Vcc Terminal masukan catu daya 

 

Hambatan dalam penghantar sensor sebesar 1,2 mΩ dengan daya yang 

rendah. Jalur terminal konduktif secara kelistrikan diisolasi dari sensor 

timah mengarah (pin 5 sampai pin 8). Hal ini menjadikan sensor arus 

ACS712 dapat digunakan pada aplikasi-aplikasi yang membutuhkan 

isolasi listrik tanpa  menggunakan opto-isolator atau teknik isolasi lainnya. 

IC ACS712 tipe 30A IC ini mempunyai sensitivitas sebesar 66mV/A. Saat 

arus yang mengalir 0A IC ini mempunyai output tegangan 2,5V.  Nilai 

tegangan akan bertambah berbanding lurus dengan nilai arus. Sensor Arus 

ACS712 - 5A ini memang memiliki karakteristik dapat dilihat dari 

cuplikan dari datasheet ACS712 - 5A di bawah ini : 
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Gambar 2.3.1 Karakteristik Sensor Arus ACS712. 5V 

dengan bentuk grafik perubahan Vout sensor terhadap arus yang di deteksi. 

Seperti di bawah ini : 

 

Gambar  2.3.2 Output Voltage Vs Arus Sensor Arus ACS712 5A 

Sangat Jelas bahwa dari kedua gambar di atas bisa kita analisa bahwa Nilai 

perubahan arus yang terjadi berdasarkan perubahan tegangan output sensor 

dengan range 180 - 190 mV/A dengan nilai ideal 185mV/A pada gambar 1. 

Analisa gambar 2 memiliki karakteristik nilai tegangan output sensor tanpa 

beban terdeteksi pada tegangan 2.5V dan perubahan tegangan setiap 185mV 

mengartikan 1A. disini yang akan kita gunakan adalah nilai idealnya. 

2.4 Blynk 

Blynk adalah IoT Cloud platform untuk aplikasi IOS dan Android yang 

berguna untuk mengontrol Arduino, Raspberry Pi, dan board-board 

sejenisnya melalui Internet. Blynk adalah dashboard digital yang dapat 
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membangun sebuah antarmuka grafis untuk alat yang telah dibuat hanya 

dengan menarik dan menjatuhkan sebuah widget. Blynk sangat mudah dan 

sederhana untuk mengatur semuanya dan hanya dalam waktu kurang dari 5 

menit. Blynk tidak terikat dengan beberapa microcontroler tertentu atau 

shield tertentu. Sebaliknya, apakah Arduino atau Raspberry Pi melalui Wi-Fi, 

Ethernet atau chip ESP8266, Blynk akan membuat alat online dan siap untuk 

Internet of Things. 

Adapun cara membuat user interface pada Blynk sebagai berikut : 

1. Daftar terlebih dahulu dengan menggunakan email untuk 

mendapatkan auth token yang dikirim melalui email.  Kemudian 

membuat project dengan diberi nama “Sistem Kendali” dan pilih 

hardware yang digunakan, kemudian pilih create seperti pada 

Gambar. 

 

      Gambar  2.4 Membuat Project Baru 

2. Tambahkan widget  pada project yang telah dibuat sesuai dengan 

kebutuhan, seperti menambahkan button sebagai saklar, dan value 

sebagai keluaran dari nilai sensor. 
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(a)                                         (b) 

 

Gambar 2.4.1 Widget Box 

3. Tempatkan button dan value sesuai yang di inginkan dan setting 

keduanya disesuaikan dengan pin pada NodeMCU. 

 

 

 

 

 

 

 

(a)                            (b)                             (c)         

                        Gambar 2.4.2 Setting Widget 


