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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Sensor 

Sensor adalah komponesn elektonika yang berfungsi untuk dapat mengubah 

besaran mekanis, magnetis, panas, sinar, dan kimia menjadi besaran listrik berupa 

tegangan, resistansi dan arus listrik. Sensor sering digunakan untuk pendeteksian 

pada saat melakukan pengukuran atau pengendalian. Sensor tidak dapat secara 

langsung dihubungkan dengan perangkat yang merekam, memonitor atau 

pemproses signal. Hal ini disebabkan karena, sinyal-sinyanya terlalu lemah. Oleh 

karena itu sinyal dari sensor harus dilakukan pelakuan Amplified. 

Gambar 2.1 Rangkaian signal conditioning 

Pada Gambar 2.1 menerangkan bahwa rangkaian signal conditoning adalah 

suatu rangkaian pengondisian sinyal yang dapat merubah suatu sinyal menjadi inyal 

lain dikehendaki dan dilengkapi dengan rangkaian penguat (amplifier), sehingga 

dapat mengubah sinyal yang berasal dari sensor (~ 10 mV) menjadi sinyal orde 

sampai 0~5 V. 

2.1.1 Sensor Humidity 

Sensor DHT11 merupakan sensor dengan kalibrasi sinyal digital yang 

mampu memberikan informasi suhu dan kelembaban. Sensor ini tergolong 

komponen yang memiliki tingkat stabilitas yang sangat baik, apalagi digandeng 

dengan kemampuan mikrokontroler ATmega8. Produk dengan kualitas terbaik, 

respon pembacaan yang cepat, dan kemampan anti-interference, dengan harga yang 

terjangkau. DHT11 memiliki fitur kalibrasi yang sangat akurat. Koefisien kalibrasi 

ini disimpan dalam OTP program memory, sehingga ketika internal  sensor 

mendeteksi sesuatu suhu atau kelembaban, maka module ini membaca koefisien 

sensor tersebut. Ukurannya yang kecil, dengan transmisi sinyal hingga 20 meter, 
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membuat produk ini cocok digunakan untuk banyak aplikasi-aplikasi.(Yan, 

Adiptya, & Wibawanto, 2013) 

  Kelembaban udara menggambarkan kandungan uap air di udara yang dapat 

dinyatakan sebagai kelembaban mutlak, kelembaban nisbi (relatif) maupun defisit 

tekanan uap air. Kelembaban nisbi adalah membandingkan antara kandungan atau 

tekanan uap air aktual dengan keadaan jenuhnya atau pada kapasitas udara untuk 

menampung uap air. Peralatan elektronik juga menjadi mudah berkarat jika udara 

disekitarnya memiliki kelembab yang cukup tinggi. Oleh karena itu, informasi 

mengenai kelembaban udara pada suatu area tertentu menjadi sesuatu hal yang 

penting untuk diketahui karea menyangkut efek-efek yang ditimbulkannya. 

  Informasi mengenai nilai kelembaban udara diperoleh dari prosess 

pengukuran. Alat yang biasanya digunakan untuk mengukur kelembabab udara 

adalah higromoter. DHT11 adalah sensor digital yang dapat mengukur suhu dan 

kelembaban udara disekitarnya. Sensor ini sangat mudah digunakan dengan 

Raspberry. Memiliki tingkat stabilitas yang sangat baik serta fitur kalibrasi yang 

sangat akurat. Koefisien kalibrasi di simpan dalam OTP program memory, sehingga 

ketika internal sensor mendeteksi sesuatu, maka modul ini menyertakan koefisien 

tersebut dalam kalkulasinya.   

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Sensor kelembaban udara/Humidity (DHT11) 
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 DHT11 ini temasuk sensor yang memiliki kualitas terbaik, dari Gambar 2.2 

dinilai dari respon, pembacaan data yang cepat, dan kemampuan anti-interference. 

Ukurannya yang kecil, dan dengan transmisi sinyal hingga 20 meter, dengan 

spesipikasi : Supply Voltage: +5 V, Temperature range : 0-50 °C error of ± 2 °C,    

Humidity : 20-90% RH ± 5% RH error, dengan spesipikasi digital interfacing 

sytem. Membuat produk ini cocok digunakan untuk banyak aplikasi-aplikasi 

pengukuran suhu dan kelembaban. 

 

Tabel 2.1 Tabel karakteristik sensor kelembaban udara/Humidity 

Model DHT11 

Power supply 3-5.5V DC 

Output signal  digital signal via single-bus 

Measuring range  

 

humidity 20-90% RH ± 5% RH error 

temperature 0-50 °C error of ± 2 °C 

Accuracy  

 

humidity +-4%RH (Max +-5%RH); 

temperature +-2.0 Celsius 

Resolution or 

Sensitivity 

humidity 1%RH; temperature 0.1Celsius 

Repeatability  humidity +-1%RH; temperature + -1 

Celsius 

Humidity hysteresis  +-1%RH  

Long-term Stability  +-0.5%RH/year 

Sensing period  Average: 2s 

Interchangeability fully interchangeable 

Dimensions size 12*15.5*5.5mm 

 

 Dari Tabel 2.1 Sensor Humidity  merupakan suatu alat ukur yang digunakan 

untuk membantu dalam proses pengukuran atau pendefinisian pada suatu 

kelembaban uap air yang terkandung dalam udara. 
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2.1.2    Sensor gas 

 Sensor gas merupakan sebuah alat untuk membaca keberadaan bermacam 

jenis gas dalam suatu tempat, biasanya sensor ini digunkan dalam sebuah sistem 

keselamatan. Jenis alat sensor ini digunakan untuk membaca kebocoran gas dan 

menghubungkan kepada sebuah sistem pengaturan untuk menutup segala proses 

yang menyebabkan kepada sebuah sistem pengaturan untuk menutup segala proses 

yang menyebabkan atau mengalami kebocoran gas tersebut. Sensor gas juga dapat 

membunyikan alarm agar diketahui oleh pengawas yang berada disekitas kebocoran 

gas tersebut terjadi agar para pekerja yang berada di area tersebut dapat segera 

mengadakan evakuasi sehingga mencegah sesuatu hal yang lebih buruk. Alat ini 

sangat penting untuk menghindari kejadian-kejadian yang dapat mengancam nyawa 

pekerja maupun hewan atau tumbuhan yang berada di area tersebut, karena 

beberapa jenis gas bisa sangat membahayakan.  Perangkat sensor dengan tipe 

CO gas sensor MQ-7 didesain untuk mendeteksi tingkat pencemaran udara 

terutama oleh kandungan karbon monoksida (CO). Apabila sensor MQ-7 

mendeteksi sehingga konsentrasi gas akan menurun dan terjadi proses deoksidasi 

konsentrasi CO jika konsentrasi CO tinggi maka tegangan akan semakin besar. 

Sedangkan digital out adalah output berupa nilai digital 1 atau 0 jika 1 maka sensor 

mendeteksi CO sedangkan 0 maka sensor tidak mendeteksi CO.(Iqbal & Hermanto, 

2017) 

 

Gambar 2.3 Sensor gas MQ7 
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Gambar 2.4 Rangkaian sensor MQ7 

 

 Dari Gambar 2.3 dan Gambar 2.4 MQ7 merupakan sensor gas yang 

digunakan dalam peralatan untuk mendeteksi gas karbon monoksida (CO) dalam 

kehidupan sehari – hari, industri, atau mobil, Fitur dari sensor gas MQ7 ini adalah 

mempunyai sensitivitas yang tinggi terhadap karbon monoksida (CO), stabil, dan 

berumur panjang. 

Spesifikasi dari sensor MQ7 adalah sebagai berikut : 

- VC /(tegangan rangkaian) : 5V±0.1 

- VH (H)/ tegangan pemanas (tinggi) : 5V±0.1 

- Rs/tahanan permukaan terhadap tubuh=2-20k pada 100ppm Carbon 

monoxide (CO) 

- Standar kondisi bekerja : Temperature -20ºC±2ºC kelembaban 65%±5%,  

RL:10kΩ±5%, Vc:5V±0.1V VH:5V±0.1V, VH:1.4V±0.1V 

- Waktu panaskan tidak kurang dari 48 jam 

- VH (L) tegangan pemanas (rendah) : 1.4V±0.1 

- Jarak deteksi : 20ppm-2000ppm carbon monoxide 

- RH resistansi pemanas : 33Ω±5% 

- TH (H) waktu pemanasan (tinggi) : 60±1 seconds 

- TH (L) waktu pemanasan (rendah) : 90±1 seconds 

- PH konsumsi pemanasan : sekitar 350mW 

- RH/kelembaban relative : kurang dari 95% RH 

 

 

 

 

 

http://baskarapunya.blogspot.com/2013/05/mq-7-sensor-gas-co.html
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2.1.3 Sensor Hujan 

 LDR atau Light Dependent Resistor adalah sebuah komponen elektronika 

yang termasuk ke dalam jenis resistor yang nilai resistansinya (nilai tahanannya) 

akan berubah apabila intensitas cahaya yang diserap juga berubah. Dengan 

demikian LDR juga merupakan resistor yang mempunyai koefisien temperature 

negative, dimana resistansinya dipengaruhi oleh intrensitas cahaya. LDR terbuat 

dari Cadium Sulfida, bahan ini dihasilkan dari serbuk keramik. Biasanya Cadium 

Sulfida disebut juga bahan photoconductive, apabila konduktivitas atau resistansi 

dari Cadium Sulfida bervariasi terhadap intensitas cahaya. Jika intensitas cahaya 

yang diterima rendah maka hambatan juga akan tinggi yang mengakibatkan 

tengangan yang keluar juga akan tinggi begitu juga sebaliknya disinilah mekanisme 

proses perubahan cahaya menjadi listrik terjadi.(Lamongan & Kunci, 2014) 

Sensor MD0127 merupakan alat ukur yang berukuran 5 cm x 4 cm 

digunakan untuk mendeteksi tetesan atau rintikan air hujan. Dapat digunakan untuk 

berbagai projek yang berhubungan dengan cuaca. Contohnya : sunroof otomatis 

yang menutup jika cuaca huja. Board sensor (FC-37) terbuat dari bahan nikel plated 

berkualitas sehingga tidak mudah karatan dan bisa dilihat pada Gambar 2.5 adalah 

bentuk alat yang dimaksut. 

Spesifikasi: 

- Tegangan 3.3-5V DC 

- LED indikator power dan indikaor kondisi basah 

- Chipser board pengendali LM393 

- Dilengkapi dengan trimpo untuk mengatur tingkat sensitifitas sensor 

- Output keluaran bisa berupa signal Analog dan Digital 

- Ukuran board pengendali 3.2 x 1.4mm 

- Ukuran board sensor rintik hujan 54 x 40mm 

- Arus output keluaran analog 100mA 
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Gambar 2.5 Sensor curah hujan MD0127 

 

2.2 Fan 

Sebuah mesin yang terdiri dari ratusan komponen terkelompok ke dalam 

beberapa system, seluruh sistem tersebut memiliki satu tujuan yang mewujudkan 

kinerja mesin yang optimal dan maksimal. salah satunya pada kelompok sistem 

pendingin dimana saat ini sistem pendingin mesin cukup menjadi sistem yang 

cukup penting. 

Sistem pendingin merupakan sebuah sistem yang akan membantu proses 

pendinginan mesin, karena disaat mesin melakukan pembakaran maka akan 

menghasilkan kalor yang semakin lama akan semakin besar. Jika tidak didinginkan 

maka resikonya akan terjadi overheat. 

Overheat merupakan sebuah kondisi dimana mesin sedang bekerja pada 

suhu yang cukup tinggi sehingga bisa mengakibatkan pemuaian komponen mesin 

yang berimbas pada macetnya kinerja mesin. 

Salah satu komponen yang cukup penting adalah komponen kipas 

pendingin. Pengertian kipas pengingin adalah sebuah komponen berbentuk seperti 

kipas yang digunakan untuk menimbulkan aliran udara pada radiator agar proses 

proses pendinginan mesin melalui air pendingin bisa berlangsung secara maksimal. 

Fungsi cooling fan antara lain sebagai berikut : 

1. Sebagai pengalir udara untuk mendinginkan air radiator 

2. Sebagai pendingin refrigerant sistem AC mealui condenser 

3. Sebagai pendingin intercooler pada mesin turbo 
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4. Sebagai pendingin oli (oil cooler pada mobil matic) 

Memang, fungsi utama kipas pendingin adalah untuk menimbulkan aliran 

udara yang melewati radiator dan unitnya sehingga panas yang terkumpul di 

permukaan radiator bisa beralir ke udara yang dialirkan. 

Kipas pendingin, awalnya digerakan oleh mesin melalui pulley yang 

dihubungkan dengan sebuah belt. Namun untuk sekarang, kipas pendingin sudah 

berteknologi elektrik sehingga tidak membebankan tenaga mesin. Dan proses 

pendinginan juga bisa diatur sesuai kebutuhan pendinginan mesin. 

Kipas elektrik bekerja disaat suhu mesin mengalami peningkatan diatas 

suhu kerjanya kemudian kipas akan berhenti saat suhu mesin turun ke suhu kerja. 

Dan proses ini terus berlangsung selama mesin hidup, namun electrik fan juga akan 

menyala dikala AC diaktifkan meski suhu mesin berada di bawah suhu kerjanya. 

Kontrol kipas ini sudah diatur oleh sistem kelistrikan secara otomatis 

melalui sensor sehingga kita tidak perlu memusingkan masalah pendinginan mesin-

mesin modern, Gambar 2.6 adalah gambar yang di maksut dari penjelasan di atas 

 

                          Gambar 2.6 Fan pendingin 

2.3 Raspberry pi 

Modul mikro komputer yang juga mempunyai input dan output digital port 

seperti pada board mikrokontroller. Tujuan dari pemakaian Raspberry pi ini adalah 

untuk mempercepat waktu proses dari sebuah aktivitas baik dari pembuatan, 

pengemasan, atau sebuah perakitan pada suatu proyek pengontrolan. Juga dapat 

memanipulasi fungsi-fungsi untuk membuat berbagai sistem. Gambar 2.7 adalah 

gambar yang dimaksut dari penjelasan di atas.  
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Gambar 2.7 Raspberry Pi 

Raspberry Pi 2 mempunyai spesifikasi sebagai berikut : 

- SoC: Broadcom BCM2836 (CPU, GPU, DSP, SDRAM) 

- CPU: 900 MHz quad-core ARM Cortex A7 (ARMv7 instruction set) 

- GPU: Broadcom VideoCore IV @ 250 MHz 

- GPU info: OpenGL ES 2.0 (24 GFLOPS); 1080p30 MPEG-2 and VC-1 

decoder (with license); 1080p30 h.264/MPEG-4 AVC high-profile decoder 

and encoder 

- Memori: 1 GB (shared with GPU) 

- USB ports: 4 

- Video input: 15-pin MIPI camera interface (CSI) connector 

- Video output:HDMI, composite video (PAL and NTSC) via 3.5 mm jack 

- Audio input : I²S 

- Audio output: Analog via 3.5 mm jack; digital via HDMI and I²S 

- Storage: MicroSD 

- Network:10/100Mbps Ethernet 

- Peripherals: 17 GPIO plus specific function, and HAT ID bus 

- Power rating: 800 mA (4.0 W) 

- Power source: 5 V via MicroUSB or GPIO header Ukuran: 85.60 mm x56.5 

mm 

- Bobot: 45g (1.6 oz) 
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2.4 Android 

 Android merupakan sistem operasi berbasis Linux yang dirancang untuk 

perangkat yang bergerak di layar sentu seperti telepon pintar dan komputer tablet. 

Android awalnya dikembangkat oleh Android Inc. Dengan dukungan keungan dari 

Google, yang kemudian oleh Android Inc. Dengan dukungan dari Google, yang 

kemudian membelinya pada tahun 2005. Sistem operasi ini dirilis secara resmi pada 

tahun 2007, bersamaan dengan didirikannya Open Handset alliance, konsorsium 

dari perusahaan-perusahaan perangkat keras, perangkat lunak, dan telekomunikasi 

yang bertujuan untuk memajukan standar terbuka perangkat seluler. Ponsel android 

pertama mulai dikenal kepada masyarakat pada bulan Oktober 2008. Sistem operasi 

android merupakan sumber terbuka, dan Google merilis kodenya dibawah Lisensi 

Apache. Kode dengan sumber terbuka dan lisensi perizinan pada android 

memungkinkan perangkat lunak untuk dimodifikasi secara bebas dan 

didistribusikan oleh parapembuat perangkat, operator nirkabel, dan pengembangan 

aplikasi. Selain itu, android memiliki sejumlah besar komunitas pengembang 

aplikasi (apps) yang memperluas fungsionalitas perangkat umumnya ditulis dalam 

versi kustomisasi bahasa pemrograman java. 

 

2.5 Neural Network 

 Pada penelitian prediksi cuaca ini dilakukan dengan menggunakan Jaringan 

Syaraf Tiruan. Secara sederhana, JST adalah sebuah alat pemodelan data statistik 

non-linier. JST dapat digunakan untuk memodelkan hubungan yang kompleks 

antara input dan output untuk menemukan pola-pola pada data. Jaringan syaraf 

salah satu representasi buatan dari otas manusia yang selalu mencoba untuk 

mensimulasikan proses pembelajaran pada otak manusia yang selalu mencoba 

untuk mensimulasikan proses pembelajaran pada otak manusia tersebut. Istilah 

buatan disini digunakan karena jaringan syaraf ini diimplementasikan dengan 

menggunakan program komputer yang mampu menyelesaikan sejumlah proses 

perhitungan selama proses pembelajaran. Otak manusia berisi berjuta-juta sel 

syaraf yang bertugas untuk memproses informasi. Tiap-tiap sel bekerja seperti suatu 

prosesor sederhana. Masing-masing sel tersebut saling berinterasksi sehingga 
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mendukung kemampuan kerja otak manusia. (Agus, Samuel Haryanto, 

Puspitaningrum, & Ernawati, 2015) 

 

Gambar 2.8 Susunan syaraf manusia 

 

Gambar 2.8 menunjukan syaraf pada manusia. Setiap sel syaraf (neuron) 

akan memiliki satu inti sel, inti sel ini nanti yang akan melakukan pemrosesan 

informasi. Informasi hasil olahan ini akan menjadi masukan bagi neuron lain yang 

mana antar dendrit kedua sel tersebut dipertemukan dengan synapsis. Informasi 

yang dikirimkan antar neuron ini berupa rangsangan yang dilewatkan melalui 

dendrit. Informasi yang datang dan diterima oleh dendrit akan dijimlahkan dan 

dikirim melalui axon ke dendrit akhir yang bersentuhan dengan dendrit dari neuron 

yang lain. Informasi akan diterima oleh neuron lain jika memenuhi batasan tertentu, 

yang sering dikenal dengan nama nilai ambang (threshold). Pada kasus ini, neuron 

tersebut dikatakan teraktivasi. Hubungan antar neuron terjadi secara adaptif, artinya 

struktur hubungan tersebut terjadi secara dinamis. Otak manusia selalu memiliki 

kemampuan untuk belajar dengan melakukan adaptasi. 

 

2.6 Backpropagation 

Backpropagation merupakan algoritma pembelajaran yang terawasi dan 

biasanya digunakan oleh perceptron dengan banyak lapisan untuk mengubah bobot-

bobot yang terhubung dengan neuron-neuron yang ada pada lapisan 

tersesembunyinya. Algoritma backpropagation mengunakan error output untuk 

mengubah nilai bobot-bobotnya dalam arah mundur (backward). Untuk 

mendapatkan error ini, tahap perambatn maju (forward propagation) harus 

dikerjakan terlebih dahulu. Pada saat perambatan maju, neuron-neuron diaktifkan 

dengan menggunakan fungsi aktivasi sigmoid, Arsitektur jaringan backpropagation 

seperti terlihat pada Gambar 2.9 yaitu: 
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f (x)=
1

1+ e-X
   ……………………………………………………………..……(2.1) 

 

Gambar 2.9 Arsitektur jaringan backpropagation. 

Algoritma backpropagation: 

- Inisialisasi bobot (ambil bobot awal dengan nilai random yang cukup kecil). 

- Kerjakan langkah-langkah berikut selama kondisi berhenti bernilai FALSE: 

 

1. Untuk tiap-tiap pasangan elemen yang akan dilaku kan pembelajaran, kerjakan: 

Feedforward: 

 

a. Tiap-tiap unit input (Xi, i=1,2,3,...,n) menerima sinyal xi dan meneruskan sinyak 

tersebut ke semua unit pada lapisan yang ada di atasnya (lapisan tersembunyi). 

 

b. Tiap-tiap unit tersembunyi (Zi, j=1,2,3,...,p) menjum lahkan sinyal -sinyal input 

terbobot: 

      z_inj = 𝑉0j + ∑ xivij
n
i=1 ………………………………………..……………(2.2) 

 

gunakan fungsi aktivasi untuk menghitung sinyal outputnya: 

Zj=f (z_inj)………………………………………………………...………..(2.3) 

dan kirimkan sinyal tersebut ke semua unit di lapisan atasnya (unit-unit output). 

c. Tiap-tiap unit output (Yk, k =1,2,3,...,m) menjumlahkan sinyal-sinyal input 

terbobot. 

y_ink = w0k +  ∑ ziwjk
p

i=1 ……………………………....…………………..(2.4) 

gunakan fungsi aktivasi untuk menghitung sinyal outputnya: 
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y
k

= f (y_ink)………………………………………….……………………(2.5) 

dan kirimkan sinyal tersebut ke semua unit di lapisan atasnya (unit-unit output). 

 

d. Tiap-tiap unit output (Yk, k=1,2,3,...,m) menerima target pola yang berhubungan 

dengan pola input pembelajaran, hitung informasi errornya: 

δk=(tk- y
k
)f'(y_ink)…………………...………………………...……...……(2.6) 

kemudian hitung koreksi bobot (yang nantinya akan digunakan untuk 

memperbaiki nilai wjk): 

     ∆wjk=a δkzj………………….…………………………….……….………(2.7) 

hitung juga koreksi bias (yang nantinya akan digunakan untuk memperbaiki nilai 

w0k): 

∆w0k=a δk … … … … … … ..………………………………..…………………(2.8) 

kirimkan  δk  ini ke unit -unit yang ada di lapisan bawahnya. 

 

e. Tiap-tiap unit tersembunyi (Zj, j=1,2,3,...,p) menjumlahkan   delta inputnya (dari 

unit-unit yang berada pada lapisan di atasnya): 

δinj
= ∑ δk

m
k=1 wjk…………………...…………………………………….….(2.9) 

kalikan nilai ini dengan turunan dari fungsi aktivasinya untuk menghitung 

informasi error: 

δj = δ_inj f'(Zinj
)………………………………….………………………..(2.10) 

kemudian hitung koreksi bobot (yang nantinya akan digunakan untuk 

memperbaiki nilai vij): 

∆ Vjk=a δj Xi…………………………….…………..…………...………..(2.11) 

hitung juga koreksi bias (yang nantinya akan digunakan untuk memperbaiki nilai 

v0j): 

∆ V0j=a δj………………………………………..……………………..….(2.12) 

 

f. Tiap-tiap unit output (Yk, k=1,2,3,...,m) memperbaiki bias dan bobotnya 

(j=0,1,2,...,p): 

wjk(baru)= wjk(lama)+ ∆Wjk…………………..…………………..……..(2.13) 
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Tiap-tiap unit tersembunyi (Zj, j=1,2,3,...,p) memperbaiki bias dan bobotnya 

(i=0,1,2,...,n): 

Vij (baru) = Vij(lama)+ ∆Vij………………………………………...……(2.14) 

 

 

 


