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BAB III 

PERANCANGAN 

 

3.1 Pendahuluan 

Perancangan merupakan tahapan terpenting dari pelaksanaan penelitian 

ini. Pada tahap perancangan harus memahami sifat-sifat, karakteristik, spesifikasi 

dari komponen-komponen yang akan digunakan dan langkah-langkah yang harus 

diperhatikan. Tujuan dari perancangan adalah untuk bisa memberikan kemudahan 

dan perancangan sistematika yang baik dalam pembuatan alat.Oleh karena 

itu,diperlukan faktor penunjang, yaitu buku-buku referensi, fasilitas laboratorium.  

Semua faktor tersebut sangat mendukung keberhasilan dalam proses perancangan 

dan pembuatan alat ini. Perancangan alat monitoring perubahan suhu lingkungan 

dibuat untuk memastikan bahwa sebelum pembuatan alat secara nyata, dapat 

dipastikan bahwa alat akan dapat berjalan dengan baik dan benar sesuai fungsinya 

agar pada saat pembuatanan alat menjadi lebih mudah, maka perancangan akan 

dibagi menjadi dua bagian: 

1. Perancangan Hardware 

2. Perancangan Software 

 

3.2 Perancangan Hardware 

Pada penelitian ini akan dilakukan beberapa tahap pekerjaan seperti yang 

dijelaskan di bawah ini, dimana penelitian ini menggunakan sistem pemograman 

dan perakitan alat. Adapun untuk mendukung penelitian ini maka dibutuhkan 

beberapa peralatan seperti yang ada di bawah ini: 

3.2.1 Bahan dan Peralatan  

Adapun bahan dan peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Mikrokontroler AT Mega8, Sensor Suhu LM35, Modul Pemancar HX2262 dan 

Penerima HX2272, Resistor, Kapasitor, LED dan Header, Op-Am, Kristal, Modul 

Downloader DU – ISP V2.0. 
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3.2.1. Pembuatan dan Karakterisasi Deteksi Panas LM35 

 Modul sensor suhu LM35 adalah komponen elektronika yang memiliki 

fungsi untuk mengubah besaran suhu menjadi besaran listrik dalam bentuk 

tegangan. Dari keterangan di atas maka untuk membuktikan kebenaran dari sensor 

LM35 diperlukan suatu rangkaian dasar sensor suhu LM35, dimana sensor  akan 

diberi tegangan sebesar 5V. Dalam pengukuran sensor suhu LM35 yang harus 

diperhatikan dengan baik adalah parameter yang ada pada sensor suhu LM35 

karena hal ini dapat mengurangi kesalahan dan kerusakan dalam pengukuran 

sensor suhu LM35. Selain itu sensor suhu LM35 memiliki karakteristik antara lain 

dapat dikalibrasi langsung ke dalam besaran Celcius, faktor skala linier + 10mV/ 

, tingkat akurasi 0,5  saat suhu kamar (25 ), jangkauan suhu antara -55- 150

, bekerja pada tegangan 4 volt hingga 30 volt, arus kerja kurang dari 60µA, 

impedansi keluaran rendah 0,1Ω untuk beban 1mA. Untuk lebih jelasnya 

rangkaian dari LM35 dapat dilihat pada gambar 3.1 di bawah ini 

   

Gambar 3.1. Susunan rangkaian dasar dari sensor panas LM35 

Gambar di atas adalah rangkaian dasar sensor suhu LM35 yang memiliki 

Vout dengan tegangan keluaran yang berskala linear terhadap suhu terukur 

dengan 10 mV per 1 .  

 

3.2.2. Rancang Bangun Modul Pemancar HX2262  

Perancangan modul pemancar pada penelitian ini merupakan rangkaian 

awal dalam penelitian ini karena modul pemancar akan menentukan aktif atau 
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tidaknya modul penerima. Dalam penelitian ini mikrokontroler sangat berperan 

penting karena modul pemancar dan sensor akan diatur oleh mikrokontroler. 

Mikrokontroler memerlukan sebuah kristal yang berfungsi sebagai pewaktu 

(clock) pada mikrokontroler, dimana dibutuhkan dua buah kapasitor yang 

berperan dalam penstabil frekuensi yang dihasilkan. 

 Dalam modul pemancar HX2262 dijumpai sebuah IC digital yang 

berperan dalam mengatur setiap komponen yang ada pada modul pemancar 

tersebut. Komponen IC yang terdapat pada modul pemancar tidak sama dengan IC 

mikrokontroler karena IC ini tidak bisa diprogram, selain itu IC ini juga memiliki 

18 pin memiliki fungsi dengan tegangan kerja 12 VDC. Untuk lebih jelasnya 

bentuk dan fungsi dari IC modul pemancar HX2262 dapat dilihat pada gambar  

3.2 di bawah ini. 

Pin Simbol Funsi 

1-6 A0 Untuk menentukan 
gelombang 

7,8 
dan 
10-13 

A6/D5 
dan 

A11/D0

Digunakan sebagai 
pin alamat 

14 TE Pengaktif transmisi 
sinyal 

15 OSC1 Sebagai penentu 
frekuensi dasar 

16 OSC2 

17 Dout Data output pin 

18 Vcc Power positif 

9 Vss Power negatif 

 

Gambar 3.2. Susunan pin dan fungsi dari IC modul pemancar HX2262 
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Modul pemancar HX2262 dan sensor panas LM35 akan dipasang pada 

mikrokontroler, dimana sensor panas akan dipasang pada PORT-C (ADC) 

sedangkan modul pemancar dipasang pada salah satu PORT I/O. Dalam 

pembuatan modul ini mikrokontroler akan berperan penting karena merupakan 

induk untuk menyimpan program. Adapun blok diagram modul pemancar dapat 

dilihat pada gambar 3.3 di bawah ini. 

 

 

LM35 

             V 0C   

           

   

                   Gambar 3.3. Susunan blok diagram dari modul pemancar HX2262 

Dalam pembuatan modul pemancar HX2262 yang paling utama dilakukan 

adalah menghidupkan mikrokontroler, dimana mikrokontroler akan dipasang 

beberapa LED yang dipasang pada PORT I/O. Untuk mengaktifkan 

mikrokontroler dibutuhkan suatu pemograman yaitu program Bascom. Program 

ini akan dikompile terlebih dahulu dan barulah program dikirim didalam 

mikrokontroler dengan menggunakan modul DownLoader DU-ISP V2.0 dengan 

syntax pemrograman sebagai berikut: 

 

 

 

 

Do 
           PORTA = Bit  
               Waitms (nilai) 
          PORTB = Bit 
               Waitms (nilai) 
      Loop 
End 

Mikrokontroler 
AT Mega8

Vcc

Modul 
Pemancar 
HX2262

Vcc
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Sama halnya dengan mengaktifkan mikrokontroler, modul pemancar 

HX2262 dan sensor LM35 juga memerlukan suatu pemograman yaitu program 

Bascom. Program Bascom ini juga dikompile terlebih dahulu dan dikirim 

menggunakan modul DownLoader DU-ISP V2.0. Sensor suhu akan mendeteksi 

suhu di sekelilingnya dan apabila sensor suhu LM35 melebihi dari suhu referensi 

yang telah diset pada mikrokontroler dengan suhu tertentu maka mikrokontroler 

akan aktif dan akan memberikan isyarat kepada modul pemancar untuk mengirim 

data. Dengan adanya keterangan di atas maka didapat suatu diagram alir untuk 

pembuatan modul pemancar HX2262 yang dapat dilihat pada gambar 3.4 dibawah 

ini.  

 

Gambar 3.4. Diagram alir dari sistem modul pemancar HX2262 

Dalam pembuatan modul pemancar HX2262 inisialisasi PORT pada 

mikrokontroler sangat diperhatikan karena pada saat pembuatan program harus 

sama dengan rangkaian sebab pemrograman akan berperan penting dalam 
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menghidupkan modul pemancar HX2262. Apabila sensor LM35 mendeteksi 

adanya panas yang berlebihan (suhu referensi telah ditentukan), maka 

mikrokontroler AT Mega8 akan memerintahkan pengiriman sinyal untuk 

pemberitahuan adanya panas yang berlebihan pada sensor jika tidak ada panas 

yang berlebihan maka mikrokontroler AT Mega8 akan aktif Low (off)  dan 

mendeteksi suhu sehingga syntax untuk modul pemancar HX2262 adalah sebagai 

berikut:  

 If A0 = Suhu yang ditentukan the 

     PORT C= Aktif (High) 

           End 

 

3.2.3 Rancangan Bangun Modul Penerima HX2272 

 Pembuatan modul penerima hampir sama dengan pembuatan modul 

pemancar Modul penerima juga memiliki IC digital yang mengatur jalannya 

modul tersebut, dimana IC ini bersifat tetap dan tidak bisa dirubah seperti halnya 

penerima saja. Selain itu IC pada modul ini juga memiliki 18 pin dengan fungsi 

tersendiri dan memiliki tegangan kerja sebesar 5 VDC. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada gambar 3.5 di bawah ini. 
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Pin Simbol Funsi 

1-6 A0 Untuk menentukan 
gelombang 

7,8 dan 
10-13 

A6/D5 
dan 

A11/D0 

Digunakan sebagai pin 
alamat 

14 DIN Penerima gelombang 

15 OSC1 Sebagai penentu 
frekuensi dasar 

16 OSC2 

17 VT Transmisi gelombang 

18 Vcc Power positif 

9 Vss - 

 

Gambar 3.5. Susunan pin dan fungsi dari IC modul penerima HX2272 

Modul penerima ini juga akan dipasang pada salah satu PORT I/O 

mikrokontroler AT Mega8. Modul penerima akan selalu aktif karena apabila 

modul pemancar mengirim data modul penerima akan siap mengambil data dari 

modul pemancar. Data yang diperoleh dari modul pemancar akan ditangkap oleh 

modul penerima dan akan diteruskan ke mikrokontroler AT Mega8 untuk diproses 

dan akan ditampilkan di monitor (PC). Komunikasi dengan monitor dilakukan 

dengan menggunakan port paralell dengan port mikrokontroler AT Mega8. 

Adapun blok diagram dari modul pemancar HX2272 dapat dilihat pada gambar 

3.6 dibawah ini. 
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Gambar 3.6. Susunan blok diagram dari modul Penerima HX2272 

Pembuatan modul penerima HX2272 hampir sama dengan pembuatan 

modul pemancar HX2262 yaitu dengan cara mengaktifkan mikrokontroler terlebih 

dahulu. Mikrokontroler akan dihubungkan dengan beberapa LED yang dipasang 

pada port I/O mikrokontroler. Pemograman yang digunakan adalah program 

Bascom. Program Bascom dikompile terlebih dahulu dan barulah program dikirim 

di dalam mikrokontroler dengan menggunakan modul Downloader DU-ISP V2.0 

dengan syntax pemrograman sebagai berikut: 

Do 
      PORTA = Bit  
         Waitms (nilai) 
      PORTB = Bit 
        Waitms (nilai) 
Loop 
End 

 

 Pembuatan modul penerima HX2272 ini juga tidak lepas dari bahasa 

pemrograman. Bahasa program yang digunakan pada modul penerima HX2272 

sama dengan bahasa pemrograman modul pemancar HX2262 yaitu program 

Bascom. Program ini akan dikompile dan akan dikirim ke mikrokontroler 
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menggunakan Downloder yang sama dengan modul pemancar. Untuk membantu 

dalam pembuatan modul penerima HX2272 diperlukan cara kerja dari diagram 

alir dari modul penerima HX2272 tersebut yang dapat dilihat pada gambar 3.7 di 

bawah ini. 

 

Gambar 3.7. Diagram alir dari sistem modul pemancar HX2272 

Pembuatan modul penerima HX2272 juga memerlukan inisialisasi PORT 

pada mikrokontroler AT Mega8 karena induk dari pembuatan modul penerima 

adalah mikrokontroler AT Mega8. Apabila modul penerima HX2272 menangkap 

adanya data sensor panas LM35 dari modul pemancar HX2262 maka 

mikrokontroler AT Mega8 akan memerintahkan LED dan speaker untuk aktif, 

kemudian akan ditampilkan di layar dengan bantuan port paralell. Jika tidak ada 

data sensor yang ditangkap maka mikrokontroler AT Mega8 akan memerintahkan 

LED, speaker dan displai tidak aktif, sehingga didapat syntax dari pemograman 

modul penerima HX2272 adalah sebagai berikut: 
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If  PORT D = Aktif (high) then 

     PORT B = Aktif (high) 

Else if 

    PORTC = Tidak aktif (Low) 

End 

 

 Dengan adanya syntax program diatas sangat membantu dalam membuat 

program dengan menggunakan bahasa Bascom. Syntax program tersebut tampak 

jelas yang digunakan adalah port I/O B, C dan D hal ini dikarenakan bahwa dari 

data shet yang diperoleh mikrokontroler AT Mega8 tidak meiliki PORT-A. 

3.2.4 Port LPT 

Port LPT (line print terminal ) merupakan antamuka / interface sebagai 

penghubung alat (hardware ) dan web ( software ) 

 

 
 

Gambar 3.7 Port LPT 
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 Skema Hubungan Antara Port LPT dengan Port Data 

Secara umum port LPT terdiri dari 4 jalur kontrol, 5 jalur status dan 8 jalur 

data. (Jan Axelson, 2000) . Hubungan pengkabelan yang umum digunakan seperti 

ditunjukkan pada gambar dibawah ini 

 

 
Gambar 3.8 Hubungan pengkabelan Port LPT 

 

Karakteristik Pin Paralel Port : 

a. Data Port (DP) 

Pin 2 s/d 9 berfungsi sebagai Data bit D0 s/d D7. 

b. Printer Status (PS) 

1. Bit 0,1,2 tidak dipakai. 

2. Bit 3 ( Pin 15 ) = 0 : Error 

3. Bit 4 ( Pin 13 ) = 1 : Select In 

4. Bit 5 ( Pin 12 ) = 1 : Paper End 

5. Bit 6 ( Pin 10 ) = 0 : Anknowledge 

6. Bit 7 ( Pin 11 ) = 1 : Busy 

Fungsi keseluruhan Pin 

1. Pin 2 s/d 9 merupakan data bit D0 s/d D7 yang dapat difungsikan sebagai 

saluran input atau output. 

2. Pin 1, 14, 16, 17 merupakan Printer Control ( PC0 s/d PC3 ) yang juga dapat 

difungsikan sebagai saluran input dan output. 

3. Pin 15, 13, 12, 10, 11 merupakan Printer Status ( PS0 s/d PS4 ) berfungsi hanya 

sebagai saluran input. 
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4. Pin 18 s/d 25 berfungsi sebagai Ground.  

Dalam pembuatan alat ini yang digunakan pada Port LPT adalah Port 

Data yaitu : Pin D0 – D7 Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar skema 

berikut ini : 

 

 
Gambar 3.9 Skema hubungan antara port LPT PC dengan port data alat 

 

3.2.5 Perancangan Rangkaian Driver Interface 

Dalam proses penerimaan input data berupa suhu lingkungan, terdapat dua 

ground yang berbeda antara alat pendeteksi suhu dengan ground di port LPT 

selain itu terdapat pula tegangan-tegangan yang melebihi tegangan kerja dari Port 

LPT yaitu 5V maka, diberikanlah sebuah rangkaian yang dapat mem-filter dan 

menggabungkan antara dua ground yang berbeda tersebut secara otomatis, 

rangkaian tersebut berisi meliputi : 

1. IC buffer 7404 

2. Ressitor 

3. Optcoupler 

 

3.2.5.1 IC buffer 7404 

Fungsi utama ic buffer 7404 dalam rangkaian driver ini adalah sebagai 

filter tegangan yang masuk dari alat pendeteksi suhu lingkungan, prinsip kerjanya 

membaca tegangan input apabila tegangannya bernilai Low yaitu 0-1,3 v maka 

akan di invers menjadi High yaitu 5 v dan akan diteruskan ke optoupler, apabila 
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tegangan input bernilai High yaitu lebih dari 1 v maka akan di invers menjadi 0 v 

dan tidak akan diteruskan ke optocoupler. 

 

3.2.5.2 Optocoupler 

Fungsi utama optocoupler pada rangkaian driver ini adalah untuk 

menyambungkan anatara dua ground yang berbeda antara ground yang berasal 

dari alat pendeteksi suhu lingkungan dan dari port LPT dengan pin secara 

otomatis. 

 

 
Gambar 3.10 optocupler 

 

Dalam rangkaian driver ini penggunaan optocoupler yang digunakan 

adalah kaki 1 dan 2 sebagai input dari alat pendeteksi suhu lingkungan, kaki 4 dan 

5 adalah input yang diteruskan ke port LPT. Prinsip kerja ketika data yang masuk 

ke kaki 1 ( anoda ) bernilai high atau 1 maka akan mem-forward untuk 

menghidupkan saklar dan meneruskannya untuk menjadi sinyal data pada port 

LPT. Data bernilai high atau 1 merupakan tegangan kerja input dari optocoupler 

yaitu 0,7 v – 5v. Apabila data yang masuk ke kaki 1 ( anoda ) bernilai 0 maka, 

tidak akan mem-forward sehingga saklar tidak hidup, dengan begitu otomatis 

sinyal data tidak diteruskan ke port LPT dengan kata lain sinyal yang di dapat 

port LPT bernilai low atau 0. Data bernilai 0 merupakan tegangan kurang dari 

0,7V. Berikut adalah gambar rangkaian rangkaian layout dan gambar fisik dari 

rangkaian driver : 
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Gambar 3.11 Rangkaian driver 

 

 

3.3 Perancangan Software 

Interface web dirancang dan dibuat untuk dapat menampilkan hasil 

pengukuran suhu lingkungan secara online dan realtime berdasarkan data yang 

diperolah dari perangkat keras yang telah dibuat sebelumnya. Perangkat keras 

mengukur perubahan suhu lingkungan menggunakan sensor LM35 dan 

mikorokontroller untuk mengolah hasil pengukuran. interface web dirancang dan 

dibuat untuk dapat mengkorversi data yang diperoleh dari Port LPT yang 

terhubung pada mikrokontroller. Menggunakan software HTML,PHP, ajax ,java 

dan C++ , keluaran dari mikrokontroller diolah menjadi tampilan halaman web 

yang berisikan informasi perubahan suhu lingkungan. Berikut diagram proses 

kerja software interface Web. 

 
Gambar 3.12 Diagram proses kerja software interface Web 
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Berikut adalah perancangan software tersebut : 

 

3.3.1 Diagram Blok Perancangan software 

Diagram Blok Perancangan software dilakukan untuk mengetahui secara 

singkat alur dari diagram program yang akan dibuat. 

 
Gambar 3.13 Diagram Blok Hubungan Software 

 

Berikut adalah Penjelasan diagram blok sistem: 

1. Web browser mengakses halaman webserver dimana webserver adalah apache 

2. Web server mengakses driver 

3. Driver membaca port LPT (Line Print Terminal) 

4. Driver meneruskan hasil pembacaan dari por LPT ke Web server 

5. Web server meneruskan hasil pembacaan ke Web browser 

6. Web browser menampilkan halaman , mengolah data LPT yang telah dihasilkan 

menjadi informasi suhu untuk ditampilkan dalam halaman HTML 
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3.3.2 Pemograman Software 

Pemograman Software adalah hal yang terpenting dengan fungsi meliputi 

pemprosesan dari mendapatkan data hasil perngukuran suhu lingkungan hingga 

ditampilkan berupa halaman web. 

 

3.3.4 Pemograman Ajax 

Program Ajax digunakan untuk mengoptimalkan tampilan sebuah halaman 

web agar, tidak terlihat reloading dikarenakan, adanya proses pembacaan data 

secara realtime oleh program PHP dari C++.exe. Ajax juga digunakan untuk 

mengkorversi data yang diperoleh dari program C++.exe menjadi sebuah 

informasi dalam bentuk nilai suhu berdasarkan empat kategori level status. 

 

3.3.5 Pemograman PHP 

Pemrograman PHP digunakan untuk menampilkan halaman web secara 

keseluruhan melalui index.php dan mengeksekusi program C++.exe ke halaman 

tampilan web. Berikut kode program utama PHP. 

 

3.3.6 Pemograman Java 

Pemrograman Java digunakan untuk membuat tampilan grafis dari level 

perubahan suhu dalam bentuk grafik batang. Grafik ini akan memberikan 

informasi status level suhu berdasarkan warna, keterangan status dan nilai suhu 

dalam derajat celsius. 

 

3.3.7 Pemograman C++ 

Pemograman C++ berfungsi sebagai pembuat sebuah program olahan data 

yang telah masuk dari Port LPT hingga diteruskan menjadi sebuah tampilan web. 

 
 
 
 
 

 




