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BAB 2 

DASAR TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA 

 

Pada bab ini akan dibahas tentang dasar teori dan tinjauan pustaka yang 

digunakan dalam pembuatan Proyek Akhir ini. 

2.1.  Dasar Teori 

2.1.1. Blynk Apps 

Blynk App adalah sebuah aplikasi yang didesain untuk Internet of 

Things. Aplikasi ini mampu mengontrol hardware dari jarak jauh. Ada 3 

platform blynk yang disediakan, yaitu:  

a. Blynk App, berfungsi untuk membuat project aplikasi menggunakan 

bermacam variasi widget yang telah disediakan. Namun, batas 

penggunaan widget dalam satu akun hanya 2000 energy. Energy 

tersebut dapat ditambah dengan membelinya melalui playstore.  

b. Blynk server, berfungsi untuk meng-handle project pada blynk app 

dan berkomunikasi antara smartphone dengan hardware yang dibuat. 

Blynk server (Blynk Cloud) dapat digunakan secara jaringan lokal dan 

bersifat open source.  

c. Blynk libraries, berfungsi untuk memudahkan komunikasi antara 

hardware dengan server dan seluruh proses perintah input serta output.  

Di bawah ini merupakan fitur-fitur yang disediakan oleh blynk: 

 API dan UI yang sama untuk mendukung hardware dan devices  

 Koneksi dengan cloud menggunakan: wifi, bluetooth, ethernet, USB 

(serial), dan GSM  

 Penggunaan widget yang mudah  

 Pemanipulasian pin tanpa kode program  

 Integrasi yang mudah menggunakan pin virtual  

 Riwayat monitoring data  

 Komunikasi device-to-device menggunakan Bridge Widget  

 Dapat mengirimkan email, tweet, dan push notification 
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Gambar 2.1. Logo Blynk Apps 

(https://raw.githubusercontent.com/riftbit/docker-blynk/master/logo.png) 

 

 

Gambar 2.2. Arsitektur Blynk Apps 

(https://docs.blynk.cc/images/architecture.png) 

 

2.1.2. Sensor Hujan (Rain Drop Sensor) 

Sensor hujan adalah jenis sensor yang berfungsi untuk mendeteksi 

terjadinya hujan atau tidak, yang dapat difungsikan  dalam segala macam 

aplikasi dalam kehidupan sehari – hari.  

Prinsip kerja dari modul sensor ini yaitu pada saat ada air hujan 

turun dan mengenai panel sensor maka akan terjadi proses elektrolisasi 

oleh air hujan. Dan karena air hujan termasuk dalam golongan cairan 

elektrolit yang dimana cairan tersebut akan menghantarkan arus listrik. 

Pada sensor hujan ini terdapat ic komparator yang dimana output 

dari sensor ini dapat berupa logika high dan low (on atau off). Serta pada 

modul sensor ini terdapat output yang berupa tegangan pula. Sehingga 

https://raw.githubusercontent.com/riftbit/docker-blynk/master/logo.png
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dapat dikoneksikan ke pin khusus Arduino yaitu Analog Digital 

Converter. Dengan singkat kata, sensor ini dapat digunakan untuk 

memantau kondisi ada tidaknya hujan di lingkungan luar yang dimana 

output dari sensor ini dapat berupa sinyal analog maupun sinyal digital. 

 

 

Gambar 2.3. Sensor Hujan 

 

Spesifikasi Sensor Hujan : 

1. Sensor ini bermaterial dari FR-04 dengan dimensi 5cm x 4cm berlapis 

nikel dan dengan kualitas tinggi pada kedua sisinya 

2. Pada lapisan module mempunyai sifat anti oksidasi sehingga tahan 

terhadap korosi 

3. Tegangan kerja masukan sensor 3.3V – 5V 

4. Menggunakan IC comparator LM393 yang stabil 

5. Output dari modul comparator dengan kualitas sinyal bagus lebih dari 

15mA 

6. Dilengkapi lubang baut untuk instalasi dengan modul lainnya 

7. Terdapat potensiometer yang berfungsi untuk mengatur sensitifitas 

sensor 

8. Terdapat 2 Output yaitu digital (0 dan 1) dan analog (tegangan) 

9. Dimensi PCB yaitu 3.2 cm x 1.4 cm 

 

2.1.3. Sensor LDR (Light Dependent Resistor)  

Sensor LDR (Light Dependent Resistor) merupakan salah satu 

komponen elektronika yang masuk ke dalam keluarga resistor yang 



6 
 

 
 

dimana nilai resistansinya dipengaruhi oleh intensitas cahaya. Pada saat 

kondisi terang akan berefek pada nilai resistansi LDR yang cenderung 

menurun sedangkan pada saat kondisi gelap nilai resistansinya pada LDR 

akan cenderung menjadi tinggi. Sehingga pada saat itu juga, kondisi terang 

akan beakibat nilai output (tegangan analog) yang dihasilkan akan 

mengecil sedangkan pada saat kondisi gelap tegangan analog yang 

dihasilkan akan semakin membesar. Pada umumnya, nilai resistansi LDR 

mencapai nilai 200 kΩ pada kondisi gelap sedangkan pada saat kondisi 

terang naik menjadi 500 kΩ. 

 

 

Gambar 2.4. Sensor LDR 

2.1.4. Sensor DHT11 

Sensor DHT11 adalah module sensor yang berfungsi untuk 

mensensing objek suhu dan kelembaban yang memiliki output tegangan 

analog yang dapat diolah lebih lanjut menggunakan mikrokontroler. 

Module sensor ini tergolong kedalam elemen resistif seperti perangkat 

pengukur suhu seperti contohnya yaitu NTC. 

Kelebihan dari module sensor ini dibanding module sensor lainnya 

yaitu dari segi kualitas pembacaan data sensing yang lebih responsif yang 

memliki kecepatan dalam hal sensing objek suhu dan kelembaban, dan 

data yang terbaca tidak mudah terinterverensi. 

Sensor DHT11 pada umumya memiliki fitur kalibrasi nilai 

pembacaan suhu dan kelembaban yang cukup akurat. Penyimpanan data 

kalibrasi tersebut terdapat pada memori program OTP yang disebut juga 

dengan nama koefisien kalibrasi. 
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Gambar 2.5. Sensor DHT11 

Spesifikasi : 

 Tegangan masukan : 5 Vdc 

 Rentang temperatur :0-50 ° C kesalahan ± 2 ° C 

 Kelembaban :20-90% RH ± 5% RH error 

 

2.1.5. NodeMCU ESP8266 V.3 

NodeMCU ESP8266 V.3 yang diproduksi oleh Lolin adalah 

sebuah open source platform IoT (Internet of Thing) dan pengembangan 

kit yang menggunakan bahasa pemrograman Lua untuk membantu 

makers dalam membuat prototype produk IoT (Internet of Thing)  atau 

bisa dengan memakai sketch dengan arduino IDE. Dengan ukurannya 

yang kecil, board ini sudah dilengkapi dengan fitur wifi dan firmwarenya 

yang bersifat opensource. 

GPIO (General Purpose Input Output) adalah pin generik pada sirkuit 

terpadu (chip) dapat dikontrol dan diprogram. GPIO bisa full kontrol lewat 

jaringan wifi. 
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Gambar 2.6. NodeMCU ESP8266-12E 

(https://i.pinimg.com/originals/9b/6c/05/9b6c0591b21b878f515d42213593f4df.png) 

 

Tabel 2.1. GPIO Maping 

 

2.1.6. Arduino IDE (Integrated Development Environment) 

Arduino IDE (Integrated Development Environment) adalah 

software yang di gunakan untuk memprogram di arduino, dengan kata lain 

Arduino IDE sebagai media untuk memprogram board Arduino. Arduino 

IDE bisa di download secara gratis di website resmi Arduino IDE. 

http://allgoblog.com/jenis-jenis-arduino/
https://www.arduino.cc/en/Main/Software
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Arduino IDE ini berguna sebagai text editor  untuk 

membuat,  mengedit, dan juga mevalidasi kode program. bisa juga 

digunakan untuk meng-upload ke board Arduino.  Kode program yang 

digunakan pada Arduino disebut dengan istilah Arduino “sketch”  atau 

disebut juga source code arduino, dengan ekstensi file source code .ino 

Bagian-bagian Arduino IDE 

 

Gambar 2.7. Arduino IDE 

 Verify pada versi sebelumnya dikenal dengan istilah Compile. 

Sebelum aplikasi di-upload ke board Arduino, biasakan untuk 

memverifikasi terlebih dahulu sketch yang dibuat. Jika ada kesalahan 

pada sketch, nanti akan muncul error.  

 Upload tombol ini berfungsi untuk mengupload sketch ke board 

Arduino. Walaupun kita tidak mengklik tombol verify, maka sketch 

akan di-compile, kemudian langsung diupload ke board.  

 New Sketch Membuka window dan membuat sketch baru. 

 Open Sketch Membuka sketch yang sudah pernah dibuat. Sketch yang 

dibuat dengan IDE Arduino akan disimpan dengan ekstensi file .ino 
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 Save Sketch menyimpan sketch, tapi tidak disertai dengan 

mengkompile. 

 Serial Monitor Membuka interface untuk komunikasi serial, nanti 

akan kita diskusikan lebih lanjut pada bagian selanjutnya. 

 

2.1.7. Library Arduino 

Library Arduino adalah file-file tambahan yang digabungkan pada 

sketch (berupa file .h, .cpp, dll) yang di dalamnya berisi kumpulan 

definisi, deklarasi konstanta & variabel, class dan fungsi-fungsi. Baik yang 

dibuat oleh kita ataupun oleh dibuat orang lain. Tujuan membuat library 

dalam pemrograman secara umum dan juga pada Arduino adalah: 

1. Agar tidak perlu menuliskan kode yang sama berulang-ulang. 

2. Agar kode utama menjadi lebih ringkas dan mudah dikembangkan. 

 

Gambar 2.8. Library Arduino 

 

2.1.8. Modul Driver Motor IC L293D 

Driver motor L293D IC L293D adlah IC yang didesain khusus 

sebagai driver motor DC dan dapat dikendalikan dengan rangkaian TTL 

maupun mikrokontroler. Motor DC yang dikontrol dengan driver IC 
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L293D dapat dihubungkan ke ground maupun ke sumber tegangan positif 

karena di dalam driver L293D sistem driver yang digunakan adalah totem 

pool. Dalam 1 unit chip IC L293D terdiri dari 4 buah driver motor DC 

yang berdiri sendiri sendiri dengan kemampuan mengalirkan arus 1 

Ampere tiap drivernya. Sehingga dapat digunakan untuk membuat driver 

H-bridge untuk 2 buah motor DC. 

 

  

Gambar 2.9. Konstruksi pin driver motor DC IC l293D 

(https://4.bp.blogspot.com/-

5VxZ1c5TRm4/WIcKuYQ2xQI/AAAAAAAAA3M/WVTd3pB323oG_Ezi3V6r5yl5JBdYkmnU

QCLcB/s1600/2.jpg) 

Fungsi Pin Driver Motor DC IC L293D  

 Pin EN (Enable, EN1.2, EN3.4) berfungsi untuk mengijinkan driver 

menerima perintah untuk menggerakan motor DC.  

 Pin In (Input, 1A, 2A, 3A, 4A) adalah pin input sinyal kendali motor 

DC  

 Pin Out (Output, 1Y, 2Y, 3Y, 4Y) adalah jalur output masing-masing 

driver yang dihubungkan ke motor DC  

 Pin VCC (VCC1, VCC2) adalah jalur input tegangan sumber driver 

motor DC, dimana VCC1 adalah jalur input sumber tegangan 

rangkaian kontrol dirver dan VCC2 adalah jalur input sumber tegangan 

untuk motor DC yang dikendalikan.  

 Pin GND (Ground) adalah jalu yang harus dihubungkan ke ground, pin 

GND ini ada 4 buah yang berdekatan dan dapat dihubungkan ke 

sebuah pendingin kecil. 

https://4.bp.blogspot.com/-5VxZ1c5TRm4/WIcKuYQ2xQI/AAAAAAAAA3M/WVTd3pB323oG_Ezi3V6r5yl5JBdYkmnUQCLcB/s1600/2.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-5VxZ1c5TRm4/WIcKuYQ2xQI/AAAAAAAAA3M/WVTd3pB323oG_Ezi3V6r5yl5JBdYkmnUQCLcB/s1600/2.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-5VxZ1c5TRm4/WIcKuYQ2xQI/AAAAAAAAA3M/WVTd3pB323oG_Ezi3V6r5yl5JBdYkmnUQCLcB/s1600/2.jpg


12 
 

 
 

 

Gambar 2.10. Modul L293D 

 

2.1.9. Motor DC Gearbox 

Motor DC gear box yaitu motor DC yang telah dilengkapi dengan 

sejumlah gear, sehingga menghasilkan putaran yang stabil dan memiliki 

torsi yang besar. Motor gear ini memiliki tegangan input sebesar 12 v DC. 

Motor DC digunakan pada penggunaan khusus diperlukan penyalaan 

torque yang tinggi atau percepatan tetap untuk kisaran kecepatan yang 

luas.  

 

Gambar 2.11. Motor DC Gearbox 

 

2.1.10. Limit Switch 

Limit switch merupakan jenis saklar yang dilengkapi dengan katup 

yang berfungsi menggantikan tombol. Prinsip kerja limit switch sama 

seperti saklar Push ON yaitu hanya akan menghubung pada saat katupnya 

ditekan pada batas penekanan tertentu yang telah ditentukan dan akan 
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memutus saat saat katup tidak ditekan. Limit switch termasuk dalam 

kategori sensor mekanis yaitu sensor yang akan memberikan perubahan 

elektrik saat terjadi perubahan mekanik pada sensor tersebut. Penerapan 

dari limit switch adalah sebagai sensor posisi suatu benda (objek) yang 

bergerak.  

 

Gambar 2.12. Limit Switch 

2.2.  Tinjauan Pustaka 

Perubahan iklmi global yang terjadi saat ini menyebabkan kondisi cuaca 

yang susah ditebak, hal ini menyebabkan perubahan cuaca yang secara tiba-tiba 

dari panas ke hujan ataupun sebaliknya. Akibatnya banyak aktifitas yang 

terganggu, diantarannya adalah kegiatan menjemur pakaian. 

Menjemur pakaian adalah salah satu kegiatan yang sering dilakukan 

didalam kehidupan rumah tangga, sehingga tidak sempat lagi untuk mengangkat 

jemuran pada waktu akan turun hujan. Untuk mengatasi masalah tersebut perlu 

adannya system control otomatis, dengan cara membuat sistem pengaman 

pengaman jemuran otomatis.  

Tinjauan pustaka merupakan acuan utama dalam beberapa studi yang 

pernah dilakukan yang berkaitan dengan penelitian ini. Terdapat beberapa 

penelitian yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini. 

Ma’ful Wahyu Nurhadi (2010) Universitas AMIKOM yaitu pada 

penelitiannya membuat alat prototype jemuran pakaian otomatis dengan 

menggunakan LDR dan Sensor hujan, didalam alatnya terdapat Motor DC, saklar, 

rel dan didalam ini juga menggunakan 2 sensor yaitu LDR dan Sensor hujan 

dimana cara kerjannya apabila sensor hujan terkenal air maka akan mengirimkan 
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data ke mikrokontroler untuk memerintahkan motor DC untuk bergerak kekanan 

apabila terjadi hujan dan bergerak melawan arah apabila sudah tidak hujan lagi. 

Fakhry Muhazwar (2015) Politeknik Negeri Medan yaitu pada penelitiannya 

membuat sistem perancangan dan pembuatan jemuran otomatis berbasis Arduino 

Uno dengan pemberitahuan melalui sms, dalam perancangannya menggunakan 

dua sensor yaitu sensor cahaya dan sensor air. Kedua sensor ini berfungsi sebagai 

pendeteksi cuaca. Apabila cuaca hujan maka sensor air meresponnya dengan 

mengirimkan tegangan rangkaian lalu menggerakan motor DC agar menutup, 

sehingga jemuran terlindungi dari hujan begitu juga sebaliknya dengan sensor 

cahaya ketika hari telah gelap atau telah mendung maka sensor cahaya akan 

merespon dengan memberikan tegangan ke rangkaian agara rangkaian 

menggerakan motor DC agar menutup atap. 

I Nyoman Triadi Jaya Eka Saputra (2017) dari STMIK Akakom Yogyakarta 

telah membuat penelitian tentang Sistem Keanaman Pintu Rumah Menggunakan 

NodeMCU ESP8266 V.3. Sistem ini di rancang  agar mempermudah pengguna 

dalam mengontrol pintu. 

Pada Tabel 2.2. menunjukkan perbandingan objek penelitian, metode/alat 

penelitian dan bahasa pemrograman yang digunakan. 

Tabel 2.2. Perbandingan Penelitian 

Peneliti Penelitian 
Sensor, 

Mikrokontroller 
Keterangan 

Ma’ful Wahyu 

Nurhadi (2010) 

Alat prototype 

Jemuran Pakaian 

Otomatis dengan 

menggunakan 

LDR dan Sensor 

Hujan  

Atmega8535, 

Rain detector, 

LDR, Motor 

DC, Saklar, Rel 

Membuat alat jemuran 

otomatis menggunakan 

sebuah rel, yang 

berfungsi apabila sensor 

terkena hujan maka akan 

menutup dan apabila 

tidak hujan akan 

membuka. 

Fakhry Muhazwar Jemuran Arduino Uno, Membuat jemuran 
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(2015) otomatis 

berbasisi 

Arduino dengan 

pemberitahuan 

melalui sms. 

Sensor Hujan, 

LDR, Motor DC 

otomatis menggunakan 2 

buah sensor, yang 

berfungsi mendeteksi 

cuaca kemudian akan 

dikirimkan melalui SMS.  

I Nyoman Triadi 

Jaya Eka Saputra 

(2017) 

Sistem 

Keanaman Pintu 

Rumah 

Menggunakan 

NodeMCU 

ESP8266 V.3 

NodeMCU 

ESP8266 V.3 

Sistem ini di rancang  

agar mempermudah 

pengguna dalam 

mengontrol pintu. 

Proyek Yang 

Diusulkan (2019) 

Penjemur 

Otomatis 

Berbasis 

ESP8266 V.3 

dan Blynk 

NodeMCU 

ESP8266 V.3, 

Blynk,  Sensor 

Hujan, Sensor 

Cahaya (LDR), 

Sensor DHT11, 

Motor DC, Limit 

Switch. 

Sistem ini dirancang 

untuk memudahkan 

pengguna dalam 

memantau keadaan 

jemurannya ketika cuaca 

hujan dan gelap maka 

jemuran akan masuk 

kedalam rumah dan 

ketika cuaca terang dan 

cerah jemuran akan 

keluar rumah. 

Proyek yang diusulkan adalah Penjemur Otomatis Berbasis ESP8266 V.3 

dan Blynk. Sistem ini dirancang untuk memudahkan pengguna dalam memantau 

keadaan jemurannya ketika cuaca hujan dan gelap maka jemuran akan masuk 

kedalam rumah dan ketika cuaca terang dan cerah jemuran akan keluar rumah. 

 


