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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kebakaran hutan sering terjadi di Indonesia yang disebabkan oleh beberpa 

factor seperti, pembersihan hutan, pembukaan lahan perkebunan baru yang 

dilakukan masyarakat maupun perusahaan, ataupun yang disebabkan faktor 

ketidak sengajaan. Kebakaran lahan yang sifatnya masih kecil ataupun dalam 

lingkup yang kecil tidak berpengaruh terhadap lingkungan sekitar, namun jika 

kebakarannya sudah mencapai lingkup yang luas akan sangat mempengaruhi 

kualitas kesehatan lingkungan. Pada tahun-tahun belakangan ini terutama di 

provinsi Riau kabut asap yang diakibatkan dari hasil kebakaran hutan sudah 

sangat menghawatirkan bahkan, sudah menjadi bencana nasional. Kebakaran 

hutan terjadi dimana-mana dan bahkan hampir disetiap kabupaten kota, dan 

bencana ini terjadi hampir setiap tahun, terutama memasuki saat musin kemarau. 

Untuk itu perlu ada perhatian khusus dan penanganan serius dari berbagai pihak. 

Bagi peneliti terbuka peluang besar dan ditantang untuk menciptakan suatu sistem 

atau alat yang dapat  meminimalisir bahkan  mencegah terjadinya kebakaran hutan 

secara luas. Salah satu cara adalah dengan mengetahui secara dini indikasi 

penyebab terjadinya kebakaran. 

Untuk mengetahui sedini mungkin indikasi kebakaran sebelum terjadi dan 

menjadi besar, sangat diperlukan teknologi deteksi dan informasi yang disebarkan 

secara luas untuk diketahui oleh masyarakat dan yang berwenang. Perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini telah mengalami perkembangan yang 

pesat dan maju, sehingga persaingan dunia elektronika dapat berkembang semakin 

pesat yang dapat mengakibatkan manusia mengubah sistem peralatan manual 

menjadi sistem peralatan otomatis. Hal ini dikarenakan dapat mempermudah 

pekerjaan dan mempunyai tingkat ketelitian yang cukup tinggi. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Pemantauan yang kondisinya tidak memungkinkan bagi petugas untuk 

melakukan pengukuran secara terus-menerus cukup meletakkan alat ukur pada 

tempat pengukuran dan dapat dipantau dari tempat lain. Sistem ini yang 

digunakan  adalah sistem pengukuran jarak jauh (telemetri) dengan menggunakan 

media transmisi gelombang, sebagai contoh adalah pengukuran suhu. Pengukuran 

pada jarak jauh memungkinkan pemantauan dari tempat yang aman dan dapat 

diterapkan misalnya dalam pemantauan suhu gunung berapi, pemantauan suhu 

pada peleburan baja, pemantauan cuaca yang tidak memungkinkan manusia untuk 

melakukan pengukuran secara langsung pada jarak yang dekat. Teknik 

pengukuran seperti tersebutlah yang akan digunakan untuk penelitian ini. 

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan diatas,  perlu adanya 

penelitian tentang bagaimana, merancang dan membuat sebuah Sistem Monitoring 

dan  Peringatan Dini   Kebakaran  Hutan.  Sistem peringatan dini yang  berfungsi 

untuk memonitoring perubahan temperatur panas pada lingkungan melalui sebuah 

web secara online dan realtime, tanpa bergantung sepenuhnya pada tenaga 

manusia. 

1.3  Batasan Masalah 

Adapun sebagai batasan masalah pada penelitian ini, dapat dilihat dari hal-

hal yang akan dilakukan pada penelitian ini. 

1. Indikator kebakaran yang digunakan adalah  perubahan suhu lingkungan. 

2. Menggunakan sensor LM35 untuk memantau perubahan suhu. 

3. Menggunakan mikroprosesor ATMega8 untuk mengolah data analog 

menjadi data digital. 

4. Membuat rangkaian driver untuk men-filter dan menstabilkan tegangan. 

5. Mendesain interface web dan membuat program interface web dengan 

Integrasi PHP, HTML dan AJAX 

6. Membuat program monitoring mengunakan bahasa C ++ 

7. Mengunakan Port parallel sebagai interface antara hardware dan web 
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1.4  Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk, merancang dan membuat sebuah Sistem 

Monitoring dan  Peringatan Dini   Kebakaran  Hutan untuk memonitoring 

perubahan temperatur panas pada lingkungan melalui sebuah web secara online 

dan realtime. Tahapan kegiatan penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai 

berikut. 

1. Merancang dan membuat Detektor Panas Berbasis ATMega8 Untuk  

Sistem Monitoring dan  Peringatan Dini   Kebakaran  Hutan   

2. Merancang dan membuat  Sistem Monitoring Temperatur Secara Realtime  

Pada Sebuah Halaman Web 

3. Merancang dan membuat Antarmuka Web Untuk Monitoring Temperatur 

Secara Online 

 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Ada pun manfaat dari penelitian ini yaitu : 

1. Membantu pemantauan perubahan suhu lingkungan melalui komputer agar 

lebih mudah dilakukan. 

2. Dapat digunakan untuk memonitoring perubahan suhu lingkungan sebagai 

early warning system atau sistem peringatan dini terhadap potensi terjadinya 

kebakaran. 

3. Keluaran yang dihasilkan dapat diimplementasikan pada sebuah sebuah 

Sistem Monitoring dan  Peringatan Dini   Kebakaran  Hutan untuk 

memonitoring perubahan temperatur panas pada lingkungan melalui sebuah 

web secara online dan realtime 
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1.6  Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah penulisan dalam menyusun laporan penelitian ini, 

maka laporan ini dibagi dalam beberapa bab yang masing-masing bab membahas 

hal-hal tertentu. Adapun laporan penelitian akan ditulis secara sistematis dengan 

pengaturan sebagai berikut: 

 

BAB 1 PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisikan tentang latar belakang , tujuan penulisan, batasan 

masalah, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

 

BAB II TEORI DASAR 

Pada bab ini menjelaskan tentang teori-teori dasar mengenai 

Mikroprosesor,  PHP , HTML, Javascript dan C++ serta komponen-komponen 

pendukung yang digunakan dalam pembuatan alat monitoring perubahan suhu 

lingkungan berbasis web secara online dan realtime 

 

BAB III PERANCANGAN DAN PEMBUATAN ALAT 

Pada bab ini menjelaskan proses awal perancangan dari perangkat yang 

akan dibuat berdasarkan teori penunjang dan proses untuk mewujudkan hasil 

perancangan kedalam bentuk rangkaian sesungguhnya disetai benda yang 

sesungguhanya disertai gambar rangkaian dan benda yang telah dibuat 

 

BAB IV PENGUJIAN DAN ANALISA 

Bab ini berisi tentang data hasil pengujian sistem serta perbaikan-perbaikan yang 

mungkin dilakukan. 

 

BAB V PENUTUP 

Bagian penutup berisi kesimpulan dan saran yang menjelaskan secara 

ringkas hasil yang dicapai. Selain itu juga dikemukakan saran-saran yang 

sebaiknya dilakukan untuk perbaikan isi laporan agar menjadi lebih baik untuk 

dimasa yang akan datang. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Sistem Logika 

 Gerbang logika adalah piranti dengan dua keadaan, yaitu keluaran dengan 

tegangan 0V yang menyatakan logika 0 atau rendah (Low) dan keluaran dengan 

tegangan tetap 5V yang menyatakan logika 1 atau tinggi (High). Gerbang logika 

mempergunakan sistem bilangan yang disebut dengan bilangan biner. Pada biner 

sering kita jumpai bit dan byte yang mana bit adalah singkatan dari Binary Digit. 

Bit bisa dipakai untuk melambangkan dua macam data atau informasi, seperti ya 

atau tidak biasanya hanyalah merupakan pilihan antara 0 dan 1, dimana 0 biasanya 

berarti ‘Off’ dan 1 berarti ‘On’ sedangkan Byte adalah merupakan kumpulan 

beberapa bit yang biasanya 1 byte = 8 bit (Ibrahim,1991). 

 Untuk mengkonversi bilangan desimal ke dalam bilangan biner dapat 

dilakukan dengan cara yaitu:  

1. Bilangan desimal dibagi dengan dua kali hingga nilainya nol (0) 

2. Dicatat setiap sisa bagi 0 atau 1 

3. Sisa bagi 0 dan 1 merupakan digit bilangan biner 

4. Posisi digit 0 atau 1 pada bilangan biner disebelah kiri biner ”point”, 

teruskan pembagian hingga terakhir nol (0) . 

Secara umum gerbang logika dapat mengkondisikan input-input yang 

masuk dan kemudian menjadikannya sebuah output yang sesuai dengan apa yang 

ditentukan olehnya. Gerbang logika dapat dibagi ke dalam kelompok yakni 

gerbang logika inverter (pembalik) yang merupakan logika dengan satu sinyal 

masukan dan satu sinyal keluaran dimana sinyal keluaran selalu berlawanan 

dengan keadaan sinyal masukan sedangkan gerbang logika non inverter sinyal 

masukannya ada dua atau lebih sehingga keluarannya bergantung pada sinyal 

masukan dan gerbang logika yang dilaluinya.  
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 Gerbang AND merupakan gerbang non inverter yang memiliki 

karakteristik logika dimana jika input yang masuk adalah bernilai nol, maka hasil 

outputnya pasti akan bernilai nol dan jika kedua input diberi nilai satu, maka hasil 

output akan bernilai satu pula. Dengan kata lain gerbang logika mempunyai dua 

atau lebih sinyal masukan tapi hanya mempunyai satu keluaran. Adapun tabel 

kebenaran dan simbol dari gerbang logika AND dapat dilihat pada simbol dan 

tabel 2.1 di bawah ini. 

 

Gambar 2.1. Simbol gerbang logika AND 

Tabel 2.1. Tabel kebenaran dari gerbang logika AND 

Gerbang Logika AND 

A B F 

0 0 0 

1 0 0 

0 1 0 

1 1 1 

 

 Selain gerbang logika AND gerbang logika OR juga termasuk dalam 

gerbang logika non inverter yang dapat dikatakan memiliki karakteristik” 

memihak1”, dimana karakteristik logikanya akan selalu mengeluarkan hasil 

output bernilai satu apabila ada satu saja input yang benilai satu. Dengan kata lain 

jika masukannya bernilai satu maka keluarannya bernilai satu dan jika 

keluarannya bernilai nol, maka semua masukkannya harus dalam keadaan nol. 

Adapun tabel kebenaran dan simbol dari gerbang logika OR dapat dilihat pada 

simbol dan tabel 2.2 di bawah ini. 
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Gambar 2.2. Simbol gerbang logika OR 

Tabel 2.2. Tabel kebenaran dari gerbang logika OR 

 Gerbang Logika OR 2 

masukan 

A B F 

0 0 0 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 1 

 

Gerbang Logika Not sering juga disebut dengan istilah inverter atau 

pembalik. Gerbang NOT merupakan gerbang logika yang mempunyai satu buah 

input dan satu buah output. Apabila inputnya bernilai satu maka outputnya 

bernilai nol dan sebaliknya. Jika masukan A=1, maka keluarannya Y=0 (Santosa, 

2006). Adapun tabel kebenaran dan simbol dari gerbang logika NOT dapat dilihat 

pada simbol dan tabel 2.3 di bawah ini. 

 

 

 Gambar 2.3. Simbol gerbang logika NOT 
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Tabel 2.3. Tabel kebenaran dari gerbang logika NOT 

Input A Ountput Y 

1 0 

0 1 

 

2.2. Sistem Pengiriman Data 

2.2.1. Modul Pemancar HX2262 

Modul pemancar HX226 adalah modul yang mampu memberikan sinyal 

yang dikodekan oleh modul penerima HX2272. Modul ini mampu mengkodekan 

data dan alamat ke pin kode serial dalam bentuk gelombang modulasi. Modul 

HX2262 memiliki maksimum 12 BIT yang mampu menyediakan tempat kode 

alamat sebesar 531.441 ( 312 ), dengan demikian mampu mengalihkan semua kode 

yang tidak sama sehingga mampu mengurangi benturan sinyal (Princeton 

Technology Crop, 2009). 

Modul HX2262 memiliki frekuensi sebesar 433MHz yang telah diset 

sebelumnya. Modul HX2262 ini juga memiliki fitur- fitur yang mendukung sistem 

kerja yaitu memiliki teknologi CMOS, konsumsi daya lemah, kekebalan 

kebisingan sangat tinggi, memiliki 12 bit , memiliki tegangan daya (Vcc) sebesar 

4-15V dan memiliki osilator tunggal. Adapun blok diagram dari modul pemancar 

HX2262 dapat dilihat pada gambar 2.4 di bawah ini. 
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Gambar 2.4. Susunan blok diagram dari modul pemancar HX2262 

2.2.2. Modul Penerima HX2272 

Modul HX2272 merupakan modul untuk menerima sinyal yang dikodekan 

oleh modul HX2262. Modul ini juga menggunakan teknologi CMOS yang 

memiliki 12 BIT yang mampu menyediakan tempat kode alamat sebesar 531.441 

( 312 ), dengan demikian secara drastis mampu mengalihkan semua kode yang 

tidak sama sehingga mampu mengurangi benturan sinyal. Sama halnya dengan 

modul pemancar HX2262 modul penerima HX2262 juga memiliki frekuensi 

433MHz dan juga memiliki fitur antara lain memiliki teknologi CMOS, konsumsi 

daya lemah, kekebalan kebisingan sangat tinggi memiliki 12 bit, memiliki 

tegangan daya (Vcc) sebesar 4-15V, dan memiliki osilator tunggal (Murniwati, 

2007). Adapun blok diagram dari modul penerima HX2272 dapat dilihat pada 

gambar 2.5 di bawah ini 
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Gambar 2.5. Susunan blok diagram dari modul penerima HX2272 

 

2.2.3. Biner Frequency Shift Keying (FSK) 

Modulasi Frequency Shift Keying (FSK) merupakan sistem modulasi 

digital yang relatif sederhana, dengan mengubah pulsa-pulsa biner menjadi 

gelombang harmonis sinusoidal. Pada sebuah modulator FSK tengah dari 

frekuensi pembawa tergeser oleh masukan data biner, maka keluaran pada 

modulator FSK adalah sebuah fungsi step pada domain frekuensi. Adapun bentuk 

dari sistem pengiriman data menggunakan gelombang FSK dapat dilihat pada 

gambar 2.6 di bawah ini. 
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Gambar 2.6. Bentuk sistem dari modulasi FSK biner 

 

Sesuai perubahan sinyal masukan biner dari suatu logika “0” ke logika “1” 

dan sebaliknya, dalam metode FSK angka tersebut kemudian dipresentasikan ke 

dalam bentuk frekuensi, dan keluaran FSK bergeser diantara dua frekuensi 

tersebut, yaitu logika “1” dan logika “0”. Terdapat perubahan frekuensi output 

setiap adanya perubahan kondisi logik pada sinyal input. Sebagai konsekuensinya, 

laju perubahan output adalah sebanding dengan laju perubahan input, maka 

perubahan output pada FSK sebanding dengan perubahan yang terjadi pada sinyal 

inputnya. Dalam modulasi digital, laju perubahan input pada modulator disebut bit 

rate dan memiliki satuan bit per second (Kurniawan, 2009). Hal ini dapat 

diperlihatkan pada persamaan berikut: 

          tfdmfpVptS FSK ).(2cos)( += π ……….………………………………(2.1.) 

Dimana : 

         Vp = amplitude sinyal 

fp = frekuensi pembawa 
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m = indeks modulasi 

fd = frekuensi informasi 

 

2.2.4. Sensor Suhu LM35 

Modul sensor suhu LM35 adalah suatu piranti atau sensor suhu yang dapat 

memberikan tegangan keluaran (output) yang berubah-ubah secara linier seiring 

dengan perubahan suhu yang juga terjadi secara linier. Sensor suhu tipe LM35 

dapat beroperasi dengan menggunakan tegangan sumber antara 4 – 30 VDC dan 

untuk menghindari self heating yang berlebih digunakan catu daya sebesar 5V. 

Self heating adalah efek pemanasan oleh komponen itu sendiri akibat adanya arus 

yang bekerja melewatinya. Keluaran sensor suhu LM35 merupakan faktor skala 

linier terhadap suhu sebenarnya sebesar 10 mV/ , dengan jangkauan maksimum 

yang dapat diukur antara -55 sampai 150 . 

 Keluaran maksimum LM35 adalah sebesar 1,5 Volt, dengan tingkat 

ketelitian 0.5  pada suhu 25 . Tingkat kesalahan pembacaan sensor pada 

pengukuran dengan suhu ruangan 25  tidak lebih dari 2  sehingga dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

      Temp in   = (Vout in mV) / 10mV………………………………......... (2.2) 

 

 
Gambar 2.7. Simbol dan tata letak terminal Sensor LM35  

                           (National Semiconductor Corporation, 1999) 
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2.2.5. Mikrokontroler AVR AT Mega8 

Modul AVR AT Mega8 merupakan salah satu jenis mikrokontroler yang 

di dalamnya terdapat berbagai macam fungsi yang diantaranya tidak perlu 

menggunakan osilator eksternal karena di dalamnya sudah terdapat internal 

osilator. Untuk beberapa jenis AVR terdapat beberapa fungsi khusus seperti ADC. 

Mikrokontroler AT Mega8 memiliki 28 pin yang masing-masing pinnya memiliki 

fungsi yang berbeda-beda baik sebagai PORT ataupun sebagai fungsi yang lain. 

AVR AT Mega8 juga merupakan sistem komputer yang paling sederhana yang 

dapat digunakan sebagai pengolah data dan memiliki arsitektur RISC 8 bit, 

dimana semua instruksi pada Mikrokontroler AT Mega8 dikemas dalam kode 16-

bit (16-bits word) dan sebagian besar instruksi dieksekusi dalam satu siklus clock. 

Hal ini dikarenakan mikrokontroler AT Mega8 memiliki teknologi AVR RISC 

(Reduce Instruction Set Computing). Mikrokontroler AT Mega8 digunakan 

sebagai pengolah data dengan baud rate sebesar 300 bps sehingga dapat bekerja 

pada tegangan 4,5V – 5,5V.  

Baudrate adalah frekuensi clock yang digunakan dalam pengiriman dan 

penerimaan data. Satuan baud rate pada umumnya adalah bps (bit per second), 

yaitu jumlah bit yang dapat ditransmisikan per detik. Dimana rumus umum dari 

baud rate adalah:         

( )TH1 -6533612
Osilator Frekuensi

32
2rateBaut 

SMOD

×
×= ................................................(2.3) 

Dimana  

 SMOD = Bit 

TH1 = Timer 

 

Mikrokontroler juga dapat dikatakan sebagai mikroprosesor plus yang 

artinya terdapatnya memori dan port Input atau Output dalam suatu kemasan IC 
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yang komplit. Dengan kemampuan yang programmable, fitur yang lengkap (ADC 

internal, EEPROM internal, PORT I/O, Komunikasi Serial) yang memungkinkan 

mikrokontroler dapat diprogram secara berulang-ulang.  

 

Gambar 2.8. Susunan dari Pin IC AT Mega8 dan chip AT Mega8 

                                     (ATMEL Corporation, 2001) 

 

Adapun fungsi dari konfigurasi pin Mikrokontroler AT MEGA8 adalah 

sebagai berikut: 

1. VCC merupakan supply tegangan digital 

2. GND merupakan ground untuk semua komponen yang membutuhkan 

grounding 

3. PORT-B merupakan pin I/O yang di dalamnya terdapat XTAL1, XTAL2, 

TOSC1, TOSC2 

4. PORT-C merupakan pin I/O yang di dalamnya terdapat pin sebagai reset 

dan memiliki karakteristik yang sama dalam hal kemampuan menyerap 

arus (sink) atau pun mengeluarkan arus (source) 

5. PORT-D digunakan sebagai masukan dan keluaran atau biasa disebut 

dengan I/O 

6. AVCC berfungsi sebagai supply tegangan untuk ADC 
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7. AREF merupakan pin referensi analog jika menggunakan ADC           

 

2.3. Program Aplikasi 

 Bahasa pemograman sering diistilahkan juga dengan bahasa komputer 

yang artinya adalah teknik komando atau instruksi standar untuk memerintah 

komputer. Bahasa perograman ini merupakan suatu set aturan sintaks dan 

skematik yang dipakai untuk mendefinisikan program komputer.  

Bascom AVR adalah program dengan bahasa basic tingkat tinggi yang 

ringkas serta mudah dimengerti, dirancang untuk compiler bahasa mikrokontroler 

AVR dan Bascom  AVR juga mendukung semua fitur – fitur yang ada pada IC 

AT MEGA. Bahasa pemograman Bascom AVR digunakan sebagai kompilernya 

yang dirilis oleh MCSELECTRONIC yang digunakan untuk mendownload 

program. 

2.4 Online 

Online adalah terhubung, terkoneksi, aktif dan siap untuk operasi, dapat 

berkomunikasi atau mengontrol. Online ini juga bisa diartikan sebagai suatu 

keadaan dimana sebuah device (komputer) terhubung dengan device lain, Dalam 

hal ini adalah sensor LM35 dengan Web yang memonitoringnya, dengan 

menggunakan dan terhubung dalam jaringan, baik itu jaringan internet maupun 

Local Area Network (LAN). 

 

2.5 Realtime Sistem 

Pada awalnya, istilah realtime digunakan dalam simulasi. Memang 

sekarang lazim dimengerti bahwa realtime adalah "cepat", namun sebenarnya 

yang dimaksud adalah simulasi yang bisa menyamai dengan proses sebenarnya 

(didunia nyata) yang sedang disimulasikan. Suatu sistem dikatakan realtime jika 

tidak hanya mengutamakan ketepatan pelaksanaan instruksi atau tugas, tapi juga 

interval waktu tugas tersebut dilakukan. Dengan kata lain, realtime sistem adalah 

sistem yang menggunakan deadline, yaitu pekerjaan harus selesai jangka waktu 

tertentu. Sementara itu, sistem yang tidak realtime adalah sistem dimana tidak ada 
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deadline, walaupun tentunya respons yang cepat atau performa yang tinggi tetap 

diharapkan pada sistem waktu nyata, digunakan batasan waktu. Sistem dinyatakan 

gagal jika melewati batasan yang ada. 

Ada dua model sistem realtime, yaitu hard realtime dan soft realtime. 

Hard realtime mewajibkan proses selesai dalam kurun waktu tertentu. Jika tidak, 

maka gagal. Misalnya adalah alat pacu jantung. Sistem harus bisa memacu detak 

jantung jika detak jantung sudah terdeteksi lemah. Sedangkan,Soft realtime 

menerapkan adanya prioritas dalam pelaksanaan tugas dan toleransi. 

Pada sistem monitoring perubahan suhu lingkungan berbasis web, suatu 

realtime komputer memonitor kondisi suhu, kondisi suhu ini ditentukan 

berdasarkan pembacaan terkini terhadap beberapa parameter perubahan suhu 

lingkungan. Parameter ini di sampel secara periodic dan informasi ditampilkan 

pada web. Berdasarkan dari nilai sampel pada satu saat, sistem secara otomatis 

menentukan aksi koreksi yang perlu dilakukan untuk menjaga kecepatan reaksi. 

Setiap perunahan suhu disampel, sistem ototomatis harus menentukan aksi koreksi 

secara instant seperti mengukur perubahan suhu dan menjaga aksi ini pada batasan 

waktu yang telah ditetapkan. 

 

 
Gambar 2.9 Basic Model of RealTime System 

 

2.6 Interface Aplikasi I/O 

Ketika suatu aplikasi ingin membuka data yang ada dalam suatu disk, 

sebenarnya aplikasi tersebut harus dapat membedakan jenis disk apa yang akan 

diaksesnya. Untuk mempermudah pengaksesan, sistem operasi melakukan 

standarisasi cara pengaksesan pada peralatan Input/Output, Pendekatan Inilah 

yang dianamakan interface aplikasi Input/Output. Interface aplikasi Input/Output 
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melibatkan abstraksi, enkapsulasi, dan software layering. Abstraksi dilakukan 

dengan membagi-bagi detail peralatan peralatan Input/Output ke dalam kelas-

kelas yang lebih umum. Dengan adanya kelas-kelas yang umum ini, maka akan 

lebih mudah untuk membuat fungsi-fungsi standar (interface) untuk 

mengaksesnya. Lalu kemudian adanya device driver pada masing-masing 

peralatan Input/Output, berfungsi untuk enkapsulasi perbedaanperbedaan yang 

ada dari masing-masing anggota kelas-kelas yang umum tadi. Device driver 

mengenkapsulasi tiap -tiap peralatan Input/Output ke dalam masing-masing kelas 

yang umum (interface standar). Tujuan dari adanya lapisan device driver ini 

adalah untuk menyembunyikan perbedaan-perbedaan yang ada pada device 

controller dari subsistem Input/Output pada kernel. Karena hal ini, subsistem 

Input/Output dapat bersifat independen dari hardware. 

 

2.7 Port LPT ( Line Print Terminal ) 

Port LPT ( line Print Terminal ) Arti istilah Port LPT ini dianggap 

berkaitan erat dengan komputer jaringan, istilah ini dianggap sebagai sebuah kanal 

dalam sistem komunikasi. Biasanya port ini diberi nomor logic, yang dapat 

digunakan untuk menghubungkan komputer dengan peripheral lainnya. Interface 

yang memungkinkan sebuah PC dapat mengirimkan atau menerima informasi ke 

atau dari piranti external, seperti printer atau modem. 

 

 
Gambar 2.10 Bentuk Fisik Port LPT 

 

Sebuah PC umumnya terdiri dari port serial, paralel dan beberapa port 

USB. Port LPT adalah sistem pengiriman data digital, dimana beberapa bit data 

dikirim sekaligus pada satu saat dengan menggunakan jalur terpisah. Jadi port 
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parallel adalah salah satu jenis soket pada personal komputer untuk 

berkomunikasi dengan peralatan luar untuk mengirim data digital seperti printer 

model lama. Karena itu paralel port sering juga disebut printer port. Perusahaan 

yang memperkenalkan port ini adalah Centronic, maka port ini juga disebut 

dengan Centronics port. Kesederhanaan port ini dari sisi pemrograman dan 

interface dengan hardware,membuat port ini sering digunakan untuk percobaan-

percobaan sederhana dalam perancangan peralatan elektronika. Port paralel 

terbaru yang distandarisasi dengan IEEE.1284 yang dikeluarkan pada tahun 1984, 

mendifinisikan 5 macam mode yaitu : Mode Kompatibilitas, Mode Nibble, Mode 

Byte, Mode EPP ,Mode ECP dan Mode Bi-directional. Tujuan Standarisasi ini 

adalah untuk mendesain driver dan perlatan yang baru sehingga kompatibel 

dengan peralatan lainnya, Standar Paralel Port sebelumnya (SPP) yang 

diluncurkan pada tahun 1981.  

Mode Kompatibilitas, Nibble, dan Byte digunakan sebagai standard 

perangkat keras yang tersedia di port paralel original. Sedangkan untuk EPP dan 

ECP membutuhkan tambahan hardware sehingga mampu bekerja dengan 

kecepatan tinggi. Mode Kompatibilitas atau sering disebut 

“Centronics” hanya dapat mengirimkan data pada arah maju (dari Host ke device 

external) dengan kecepatan 50 Kbyte sampai 150 Kbyte perdetik. Untuk 

menerima data harus diubah modenya menjadi mode Nibble atau Byte. Mode 

Nibble dapat menerima data 4 bit (Nibble) sedangkan mode Byte dapat menerima 

data 8 bit (1 byte). Port ECP dan EPP menggunakan tambahan hardware untuk 

menghasilkan dan mengatur handshaking (Sinyal – Sinyal tanda aknownledge). 

Sesuai dengan standard IEEE 1284 ada tiga jenis paralel port yang bisa 

digunakan. 

a. 1284 Tipe A adalah konektor DB-25 yang banyak dijumpai pada 

komputerkomputer saat ini. 

b. 1284 Tipe B adalah konektor Centronics 34 Pin yang banyak dijumpai pada 

printer. 

c.  1284 Tipe C adalah konektor 36 Pin yang mirip dengan Centronics namun 

lebih kecil. Konektor ini diklaim memiliki pengunci (Latch) jenis klip (Clip), 
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sifat elektrik yang lebih baik dan mudah dirakit. Juga mengandung pin 

tambahan yang dapat digunakan untuk mendeteksi apakah piranti yang 

terpasang memiliki daya atau tidak. 

Pada pembuatan alat ini mode operasi LPT yang digunakan adalah mode 

operasi bi-directional, mode operasi ini merupakan fasilitas terbaru yang 

dikeluarkan oleh IBM pada port paralel yaitu dengan kemampuan untuk 

berkomunikasi dua-arah. 

  Modifikasi IBM pada paralel port dengan menambahkan chip 74244 dan 

memfungsikan bit 5 dari register control. Awalnya, paralel port menggunakan IC 

TTL (tipe 74LS) pada saat ini yang dipadatkan dalam IC ASIC ( Application 

Secific Intergrated Circuit). 

 
Gambar 2.11 Standar paralel port dua arah 

 

Pada paralel port yang tidak dua-arah, tidak terdapat 74244 didalamnya. 

Jadi hanya menggunakan 74LS374 dimana ouput Enabled-nya secara permanen 

diset rendah sehingga data hanya bisa ditransfer satu arah, output saja. Dengan 

kata lain, mode operasi Bi-directional merupakan penggabungan dari mode 

operasi EPP dan ECP, Kemampuan Bi-directional dapat mentransfer data dari 500 

Kbps – 2 Mbps sehingga cocok dalam pengoperasian untuk melakukan 

pemprosesan data suhu secara realtime dan berulang-ulang dengan data yang 
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berbeda-beda dengan cepat, Protokol Bi-directional memiliki 4 macam siklus 

transfer data yang berbeda, yaitu : Data Read untuk pembacaan Data, Address 

Read untuk pembacaan Alamat, Data Write digunakan untuk penulisan data dan 

Address Write untuk penulisan alamat. Pada Komputer untuk memlilih mode 

operasi LPT dalam bentuk mode operasi Bi-directional, dapat di seting pada menu 

bios, berikut gambar menu setingan : 

 

 
Gambar 2.12 Seting Bi-directional pada Bios 

 

2.8 Sistem monitoring 

Sebuah sistem monitoring melakukan proses pengumpulan data mengenai 

dirinya sendiri dan melakukan analisis terhadap data-data tersebut dengan tujuan 

untuk memaksimalkan sumber daya yang dimiliki. Data yang dikumpulkan pada 

umumnya merupakan data yang realtime. Sistem yang realtime merupakan 

sebuah sistem dimana waktu yang diperlukan oleh sebuah komputer didalam 

memberikan stimulus ke lingkungan eksternal adalah suatu hal yang vital. Waktu 

di dalam pengertian tersebut berarti bahwa sistem yang realtime menjalankan 

pekerjaan yang memiliki batasan waktu tertentu (deadline). Di dalam batasan 

waktu tersebut suatu pekerjaan mungkin dapat terselesaikan dengan benar, atau 

sebaliknya juga belum terselesaikan. Secara garis besar tahapan dalam sebuah 
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sistem monitoring terbagi ke dalam tiga proses besar seperti yang terlihat pada 

gambar 2.13, berikut ini : 

 
Gambar 2.13 Proses dalam sistem monitoring 

 

1. proses di dalam pengumpulan data monitoring. 

2. proses di dalam analisis data monitoring. 

3. proses di dalam menampilkan data hasil montoring. 

 

Aksi yang terjadi di antara proses-proses dalam sebuah sistem monitoring 

adalah berbentuk service, yaitu suatu proses yang terus-menerus berjalan pada 

interval waktu tertentu. Proses-proses yang terjadi pada suatu sistem monitoring 

dimulai dari pengumpulan data seperti data dari network traffic, hardware 

information, dan lain-lain yang kemudian data tersebut dianalisis pada proses 

analisis data dan pada akhirnya data tersebut akan ditampilkan. Pada beberapa 

aplikasi sistem monitoring, akses benar-benar dibatasi dari local host terminal 

saja. Pertanyaannya apakah bisa dilakukan monitoring dari jarak jauh, dimana 

semua data yang dikumpulkan dari terminal komputer yang berada di lokasi 

berbeda dengan instrumennya misalnya dengan menggunakan jaringan LAN 

(Local Area Network) atau bahkan internet. Untuk menjalankan sistem monitoring 

yang seperti ini sangat memungkinkan sekali dapat dilakukan dengan 

menggunakan interface program yang dapat menjembatani pengguna melalui web 

browser pada remote terminal. Interface program ini disebut CGI (Common 

Gateway Interface) yang biasanya tersedia pada linux. (Gheyb Ohara, 2005) 
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2.9 Penggunaan IC ( Intergrated Circuit ) 7404 

Dalam proses penerimaan input data dari alat berupa perubahan suhu lingkungan, 

terdapat tegangan-tegangan yang melebihi tegangan kerja dari Port LPT yaitu 5V 

maka diberikan sebuah rangkaian yang berisi resistor, Dioda dan IC buffer 7404 

yang berfungsi sebagai filter atau block tegangan lebih dari tegangan kerja. Pada 

penelitian ini jumlah port yang digunakan berjumlah 8pin, sehingga 

membutuhkan 2 buah IC 7404 dengan masing-masing memiliki 6 input output. 

 
Gambar 2.13 (a) Simbol IC 7404 (b) Bentuk fisik IC 7404 

 

2.10 Penggunaan optocoupler 

Optocoupler adalah suatu piranti yang terdiri dari 2 bagian yaitu 

transmitter dan receiver, yaitu antara bagian cahaya dengan bagian deteksi sumber 

cahaya terpisah. Biasanya optocoupler digunakan sebagai saklar elektrik, yang 

bekerja secara otomatis. Optocoupler adalah suatu komponen penghubung 

(coupling) yang bekerja berdasarkan picu cahaya optic. Optocoupler terdiri dari 

dua bagian yaitu : 

1.  Pada transmitter dibangun dari sebuah LED infra merah. Jika dibandingkan 

dengan menggunakan LED biasa, LED infra merah memiliki ketahanan 

yang lebih baik terhadap sinyal tampak. Cahaya yang dipancarkan oleh LED 

infra merah tidak terlihat oleh mata telanjang. 

2. Pada bagian receiver dibangun dengan dasar komponen Photodiode. 

Photodiode merupakan suatu transistor yang peka terhadap tenaga cahaya. 

Suatu sumber cahaya menghasilkan energi panas, begitu pula dengan 
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spektrum infra merah. Karena spekrum infra mempunyai efek panas yang 

lebih besar dari cahaya tampak, maka Photodiode lebih peka untuk 

menangkap radiasi dari sinar infra merah. 

Ditinjau dari penggunaanya, fisik optocoupler dapat berbentuk bermacam-

macam. Bila hanya digunakan untuk mengisolasi level tegangan atau data pada 

sisi transmitter dan sisi receiver, maka optocoupler ini biasanya dibuat dalam 

bentuk solid (tidak ada ruang antara LED dan Photodiode). Sehingga sinyal listrik 

yang ada pada input dan output akan terisolasi. Dengan kata lain optocoupler ini 

digunakan sebagai optoisolator jenis IC. Prinsip kerja dari optocoupler adalah : 

• Jika antara Photodiode dan LED terhalang maka Photodiode tersebut akan off 

sehingga output dari kolektor akan berlogika high.  

• Sebaliknya jika antara Photodiode dan LED tidak terhalang maka Photodiode 

dan LED tidak terhalang maka Photodiode tersebut akan on sehingga output-

nya akan berlogika low. 

 

 
Gambar 2.14 (a) Simbol Optocoupler 4N25 (b) Bentuk fisik Optocoupler 4N25 

 

2.8 Integrasi PHP, HTML dan AJAX 

Ajax adalah singkatan dari Asynchronous javascript And XML merupakan 

suatu teknik baru dalam dunia web tapi bukan merupakan bahasa pemograman 

yang baru. Dikembangkan sekitar 2-3 tahun yang lalu, Dengan adanya Ajax, akses 

data ke server yang dikirim melalui client via web dapat lebih cepat dari pada 

mekanisme biasa. Hal ini dikarenakan Ajax tidak perlu melakukan proses loading 

page ( refresh page ) atau pindah ke page lain. Ajax dapat diintegrasikan dengan 
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server side programming seperti PHP, ASP, JSP dll. Berikut mekanisme proses 

ajax menggunakan PHP berikut ini : 

 
Gambar 2.15 Mekanisme Proses AJAX 

 

Pada mekanisme diatas, proses berawal dari web client. Web client 

merequest halaman PHP ke server melalui Javascript. Selanjutnya server 

merespon dan menjalankan script PHP, script PHP akan menghasilkan respon 

dalam bentuk XML dan data XML tersebut akan dikirim kembali ke web client 

untuk diolah oleh javascript. Hasil olahan javascript tersebut akhirnya akan 

ditampilkan di web client sebagai output tanpa harus refresh halaman web. 

Bandingkan dengan mekansme biasa dalam menjalankan PHP seperti yang 

ditunjukkan pada gambar berikut. 

 

 
Gambar 2.16 Mekanisme Biasa 

Pada mekanisme biasa, respon yang dihasilkan oleh server berupa HTML 

yang mengakibatkan halaman web akan me-refresh tampilan. Dilihat dari sisi 

efisiensi, hal ini tentu kurang sekali dibandingkan Ajax. 
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2.11 HTML ( HyperText Markup Language ) 

HyperText Markup Language (HTML) adalah sebuah bahasa markup yang 

digunakan untuk membuat sebuah halaman web dan menampilkan berbagai 

informasi di dalam sebuah browser Internet. Bermula dari sebuah bahasa yang 

sebelumnya banyak digunakan di dunia penerbitan dan percetakan yang disebut 

dengan SGML (Standard Generalized Markup Language), HTML adalah sebuah 

standar yang digunakan secara luas untuk menampilkan halaman web. HTML saat 

ini merupakan standar Internet yang didefinisikan dan dikendalikan 

penggunaannya oleh World Wide Web Consortium (W3C). HTML berupa kode-

kode tag yang menginstruksikan browser untuk menghasilkan tampilan sesuai 

dengan yang diinginkan. Sebuah file yang merupakan file HTML dapat dibuka 

dengan menggunakan browser web seperti Mozilla Firefox atau Microsoft Internet 

Explorer. HTML juga dapat dikenali oleh aplikasi pembuka email ataupun dari 

PDA dan program lain yang memiliki kemampuan browser. 

 

2.12 JavaScript 

JavaScript adalah salah suatu bagian dari bahasa pemograman Java yang 

dibuat oleh Sun Microsystem. bahasa script yang langsung dimasukkan ke dalam 

dokumen HTML bahasa yang tidak memerlukan kompiler untuk menjalankannya, 

cukup dengan interpreter. Tidak perlu ada proses kompilasi terlebih dahulu agar 

program dapat dijalankan. Browser web seperti Mozilla firefox, internet Explorer , 

Google chrome adalah salah satu contoh interpreter, karena kedua browser ini 

telah dilengkapi dengan interpreter JavaScript. JavaScript memberikan beberapa 

fungsionalitas ke dalam halaman web, sehingga dapat menjadi sebuah program 

yang disajikan dengan menggunakan interface web. 

Elemen script memiliki atribut SRC yang digunakan untuk memanggil file 

terpisah yaitu (*.js). Jadi, JavaScript dapat diketik terpisah dan digunakan dalam 

web. Dalam JavaScript, pendeklarasian sebuah variabel sifatnya opsional, artinya 

kita dapat mendeklarasikan atau tidak hal tersebut tidak menjadi masalah, 

karena JavaScript memiliki sifat “Weakly Typed”, Artinya JavaScript tidak 

membutuhkan pendeklarasian tipe data, kita hanya perlu mendeklarasikan nama 
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variable dan isinya. Dan untuk penggunaan variable cukup menggunakan ( var ). 

Terdapat empat 4 macam tipe data yang dimiliki oleh JavaScript. perhatikan poin 

contoh penulisan javascript dibawah ini ; 

1. String - string dapat diapit oleh petik tunggal ( ' ) atau petik ganda ( " ). 

Tanda petik awal dan akhir harus sama, 

2. Numerik - Pada dasarnya JavaScript hanya mengenal dua macam tipe 

numerik, yaitu Integer (bilangan bulat) dan Float (bilangan pecahan) 

3. Boolean - Tipe boolean hanya mempunyai nilai True atau False. Tipe ini 

biasanya digunakan untuk mengecek suatu kondisi atau keadaan. 

4. Null - Tipe Null digunakan untuk merepresentasikan variabel yang tidak 

diberi nilai awal (inisialisasi). 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel 2.4 Tipe Data Variable pada Java 

 
 

2.13 Bahasa Pemrograman C++ 

C++ adalah bahasa pemrograman komputer yang di buat oleh (Bjarne 

Stroustrup) merupakan perkembangan dari bahasa C yang dikembangkan di Bell 

Labs (Dennis Ritchie) pada awal tahun 1970-an, Bahasa itu diturunkan dari 

bahasasebelumnya, yaitu B, Pada awalnya, bahasa tersebut dirancang sebagai 

bahasa pemrograman yang dijalankan pada sistem Unix, Pada perkembangannya, 

versi ANSI (American National Standart Institute) Bahasa pemrograman C 

menjadi versi dominan, Meskipun versi tersebut sekarang jarang dipakai dalam 
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pengembangan sistem dan jaringan maupun untuk sistem embedded, Bjarne 

Stroustrup pada Bel labs pertama kali mengembangkan C++ pada awal 1980-an. 

Untuk mendukung fitur-fitur pada C++, dibangun efisiensi dan system support 

untuk pemrograman tingkat rendah (low level coding). Pada C++ ditambahkan 

konsep-konsep baru seperti class dengan sifat-sifatnya seperti inheritance dan 

overloading. Salah satu perbedaan yang paling mendasar dengan bahasa C adalah 

dukungan terhadap konsep pemrograman berorientasi objek (Object Oriented 

Programming).  

Perbedaan Antara Bahasa pemrograman C dan C++ meskipun 

bahasabahasa tersebut menggunakan sintaks yang sama tetapi mereka memiliki 

perbedaan, C merupakan bahasa pemrograman prosedural, dimana penyelesaian 

suatu masalah dilakukan dengan membagi-bagi masalah tersebut kedalam 

susubmasalah yang lebih kecil, Selain itu, C++ merupakan bahasa pemrograman 

yang memiliki sifat Pemrograman berorientasi objek, Untuk menyelesaikan 

masalah, C++ melakukan langkah pertama dengan menjelaskan class-class yang 

merupakan anak Class yang dibuat sebelumnya sebagai abstraksi dari object-

object fisik, Class tersebut berisi keadaan object, anggota-anggotanya dan 

kemampuan dari objectnya, Setelah beberapa Class dibuat kemudian masalah 

dipecahkan dengan program yang ingin kita perintahkan. 
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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. 



29 
 

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. 



35 
 

 

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 



40 
 

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. 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
4.1. Modul Pemancar HX2262 

4.1.1 Pengujian Sensor Suhu LM35 

 Uji karakteristik sensor LM35 dilakukan dengan cara memberikan 

tegangan sebesar 5 volt pada LM35, kemudian pin 2 keluaran LM35 dihubungkan 

ke multimeter digital. Pengukuran suhu dilakukan di dalam termostat pada suhu 

26-90 . Suhu yang diukur dengan IC LM35 diperoleh dengan mengkonversi 

tegangan keluar dengan menggunakan persamaan 2.2 sehingga dapat dilihat kurva 

temperatur dengan tegangan yang dapat dilihat pada gambar 4.1 di bawah ini 

 

Gambar 4.1. Grafik hasil pengukuran sensor suhu LM35 di dalam thermostat  

                            

 

 



45 
 

Pada umumnya pengujian karakteristik dari LM35 adalah untuk 

mengetahui kecenderungan secara fisik dari sensor LM35. Dari data yang 

diperoleh terlihat hasil pengukuran dengan sensor suhu LM35 berupa bilangan 

bulat ini dikarenakan perangkat lunaknya dibuat penggenapan sehingga hasil yang 

muncul merupakan bilangan bulat. Dari grafik di atas maka sensor suhu LM5 

dalam pengujian dapat dilihat bahwa terjadi perubahan tegangan seiring dengan 

perubahan suhu dengan memiliki nilai yang sesuai dengan karakterisasi dari 

sensor suhu LM35 yaitu setiap kenaikan suhu sebesar 1  maka nilai tegangan 

keluaran akan naik sebesar 10mV.  

4.1.2. Pengujian Mikrokontroler AT Mega8 

 Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa yang berperan penting dalam 

pembuatan alat ini adalah pengaktifan mikrokontroler AT Mega8. Pengaktifan 

mikrokontroler bertujuan untuk memastikan bahwa rangkaian mikrokontroler 

dapat mengolah data analog menjadi data digital. Untuk pengujian mikrokontroler 

dilakukan dengan cara pengaktifan PORT Input dan PORT Output. Pengujian 

PORT pada mikrokontroler menggunakan program Bascom, dimana program 

yang telah dibuat akan dikirim ke dalam IC mikrokontroler AT Mega8 dengan 

menggunakan rangkaian Downloader. Sistem pemasangan mikrokontroler AT 

Mega8 dengan Downloader dilakukan dengan sistem ISP yang dapat dilihat pada 

gambar 4.3 di bawah ini. 

 

                                 (a)                                                    (b)  

Gambar 4.2 (a) ISP Port kabel target, (b) Gambar tata letak port DU-ISP V2.0 
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Pengiriman program Bascom melalui Downloader dibantu oleh software 

AVR Studio 4 yang mana software ini akan mengambil hasil kompile dari 

program Bascom dan mengirimkannya melalui Downloader tersebut dengan 

sistem ISP. ISP PORT adalah merupakan bagian konektor untuk pengisian 

program secara ISP dengan susunan I/O standard DST dan kompatibel dengan 

Delta ISP Kabel. Pengujian PORT Input membutuhkan saklar dimana saklar ini 

akan berfungsi sebagai Input pada mikrokontroler. Adapun rangkaian untuk 

pengujian PORT input pada mikrokontroler dapat dilihat pada gambar 4.4 di 

bawah ini: 

 

 

 

Gambar 4.3. Susunan rangkaian pengaktifan mikrokontroler PORT Input 

 

 Pada rangkaian di atas ada dua tombol yang dihubungkan ke PORT 

mikrokontroler yaitu pada PORT-B sebagai tombol Up dan PORT-C sebagai 

tombol Down. Program yang digunakan untuk pengaktifan PORT Input 

menggunakan program Bascom. Dalam pembuatan program Bascom untuk PORT 

Input pada awalnya dibuat dalam kodisi High (on) yang bertujuan untuk 

mengetahui perubahan kondisi logikanya secara jelas. Ketika tombol UP atau 

Down ditekan maka pin yang terhubung dengan tombol akan terhubung dengan 

grown sehingga PORT akan bekondisi Low (off). Program yang dijalankan pada 

mikrokontroler akan berputar terus menerus dalam perintah Do….loop dan 

pengecekan tombol yang ditekan menggunakan perintah If….Then. Jika ada 
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perubahan logika pada variabel UP, maka lampu akan dinaikkan dan jika ada 

perubahan logika pada variabel Down maka variabel lampu akan diturunkan. 

Adapun tabel pengamatan untuk pengaktifan PORT Input pada mikrokontroler 

dapat dilihat pada tabel 4.1 di bawah ini: 

Tabel 4.1. Pengujian PORT Input mikrokontroler  

Saklar Kondisi Biner LED Ket 

Tidak terhubung 1 Nyala  High  

Terhubung 0 Padam Low 

 

Untuk pengujian PORT Output pada mikrokontroler dilakukan dengan 

menghubungkan kaki output mikrokontroler dengan 4 buah LED yang dipasang 

pada PORT-C0 sampai PORT-C3 yang dapat dilihat pada gambar 4.5 di bawah 

ini. 

 

Gambar 4.4 Susunan rangkaian pengaktifan mikrokontroler PORT Output 

Program yang digunakan dalam pengaktifan PORT Output pada 

mikrokontroler adalah menggunakan program Bascom. Setelah program 
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dimasukkan ke dalam chip IC, kemudian rangkaian mikrokontroler diberi sumber 

tegangan sebesar 5 volt. Pada saat mikrokontroler diberi tegangan 5 volt maka 

program Bascom yang ada di dalam mikrokontroler AT Mega8 akan 

mengaktifkan kaki output pada mikrokontroler sehingga kaki output ini memliki 

tegangan yang sama dengan sumber tegangan masukan mikrokontroler yaitu 

sebesar 5 volt. Apabila kaki output pada mikrokontroler dihubungkan dengan 

LED maka LED yang dipasang pada kaki output mikrokontroler akan nyala (high) 

yang dapat dilihat pada gambar 4.6 dibawah ini. 

 

                     Gambar 4.5 Pengujian pengaktifan mikrokontroler PORT-C  

 

Untuk menghidupkan LED yang ada pada mikrokontroler diperlukan 

pemahaman tentang sistem bilangan biner, dimana sistem bilangan biner adalah 

suatu sistem penulisan angka dengan menggunakan dua buah simbol yaitu nol dan 

satu. Dimana untuk simbol angka nol dapat diartikan sebagai Low (off) dan untuk 

simbol satu dapat diartikan sebagai high (on). Sistem bilangan ini merupakan 

dasar dari semua sistem bilangan berbasis digital yang mana sistem ini juga dapat 

kita sebut dengan istilah BIT atau Binary Digit.  
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4.1.3. Modul Pemancar HX2262 

Pengujian modul pemancar HX2262 diperlukan sebuah LED yang telah 

terpasang pada bagian atas modul pemancar HX2262 yang mana LED ini akan 

menandakan apakah modul pemancar aktif atau tidak. Untuk sensor suhu LM35 

dipasang pada PORT-C1 (ADC) mikrokontroler, hal ini disebabkan karena sensor 

suhu menghasilkan data analog sedangkan pada mikrokontroler dibutuhkan data 

digital dan untuk modul pemancar dipasang pada PORT-D7 kiki output 

mikrokontroler. Adapun gambar modul pemancar yang sudah dirakit dilihat pada 

gambar 4.7 di bawah ini. 

 

 

Gambar 4.6 Modul pemancar tipe HX2262  

 

Dari data shet yang diperoleh bahwa modul pemancar dapat mengirim data 

dengan jarak 300 meter di ruangan terbuka namun ketika dilakukan pengujian 

dengan menggunakan tegangan sebesar 12 volt modul pemancar mampu bekerja 

pada jarak 185 meter. Adapun blok diagram dari pengujian modul pemancar dapat 

dilihat pada gambar 4.8 di bawah ini. 
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Gambar 4.7 Blok diagram pengujian modul pemancar 

Untuk mengaktifkan sensor suhu LM35 pada modul pemancar diperlukan 

suatu nilai pembanding suhu antara suhu sensor LM35 dengan sensor referensi, 

dimana untuk menentukan suhu referensi diperlukan sistem bilangan biner. Dari 

hasil perbandingan antara suhu sensor LM35 dengan suhu referensi tersebut akan 

ditulis kedalam program Bascom yang dapat dilihat pada Lampiran C. Kemudian 

program Bascom ini dikompile dan dikirim kedalam IC mikrokontroler dengan 

menggunakan rangkaian Downloader dan dibantu oleh software AVR Studio 4.  

Apabila sensor suhu LM35 mendeteksi adanya panas yang berlebihan 

(suhu referensi telah ditentukan) maka PORT-C1 mendapat tegangan (logika 1) 

pada IC mikrokontroler AT MEGA8. Logika 1 ini akan mentrigger AT MEGA8 

untuk menyalakan LED dan memerintahkan pengiriman sinyal untuk 

memberitahukan adanya panas yang berlebihan pada sensor, selanjutnya melalui 

modul pemancar HX2262 sinyal ini dipancarkan ke udara dengan menggunakan 

sistem FSK. Waktu yang diperoleh sensor suhu untuk mendeteksi panas pada 

sensor yang telah diseting di program sebesar 50   adalah 10,2 detik. Adapun 

tabel untuk pengujian modul pemancar dapat dilihat pada tabel 4.3 di bawah ini. 
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Tabel 4.3. Pengujian modul pemancar yang telah di panasi  

NO 

Perbandingan sensor 

suhu LM35 (Ts) dengan 

suhu referensi (Tf) 

LED 

High (on) Low (off) 

1 Ts > Tf Nyala Padam 

2 Ts < Tf Padam Nyala 

 

4.2. Modul Penerima HX2272 

 Pada saat pengujian modul penerima hal yang pertama dilakukan adalah 

pengaktifan mikrokontroler karena mikrokontroler akan mengatur setiap kerja dari 

modul penerima. Untuk pengaktifan mikrokontroler dapat dilihat pada pengujian 

modul pemancar yang ada di atas.  

 Dalam pengujian modul penerima dibutuhkan sebuah program Bascom 

yang mana di dalam program Bascom hanya dibuat program dasar dengan sistem 

high (on) dan low (off). Program dasar untuk menguji modul penerima juga 

menggunakan sistem bilangan biner, bilangan biner ini akan dikompile terlebih 

dahulu dengan menggunakan program Bascom dan hasil kompilnya akan dikirim 

ke dalam mikrokontroler AT Mega8 menggunakan Downloader dengan bantuan 

program AVR Studio 4. Adapun bentuk modul penerima yang sudah dirakit dapat 

dilihat pada gambar 4.8 di bawah ini. 
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Gambar 4.8 Modul penerima tipe HX2272  

Apabila modul penerima dalam kondisi high maka LED akan nyala, 

speaker akan bunyi dan displai akan tampak bahwa modul penerima aktif, dan 

apabila modul penerima kondisi  low (off) maka LED padam dan speaker akan 

diam dan displai tidak menampilkan.  

 

4.3 Hasil Pengujian Rangkaian Driver Interface 

Pengujian Rangkaian Driver Interface ini bertujuan untuk memastikan 

bahwa rangkaian tersebut menghasilkan tegangan output, dimana tegangan output 

merupakan data perubahan suhu yang  diinginkan. Pengujian dilakukan dengan 

mengukur tegangan output dari rangkaian driver interface dengan menggunakan 

avometer atau multimeter digital. 
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Gambar 4.9 Pengujian rangkaian driver 
 

Apabila nilai tegangan yang dihasilkan adalah 3-5 V berarti IC 8535 dari 

alat pendeteksi suhu berjalan dengan baik dimana mengeluarkan data hasil 

pengukuran suhu. Berikut adalah gambar fisik dari rangkaian driver . 

 

Gambar 4.10 Gambar fisik dari rangkaian driver 

Proses yang terjadi pada rangkaian driver secara lengkap adalah sebagai 

Berikut.  Sinyal yang masuk berupa tegangan dari alat pendeteksi perubahan suhu 

masuk ke komponen optocoupler, apabila tegangan yang masuk bernilai high atau 

1 maka optocoupler akan mem-forward untuk menghidupkan saklar dan 

meneruskannya ke komponen ic buffer 7404, apabila tegangan yang masuk 

melebihi tegangan kerja port LPT yaitu 0-5 V maka IC buffer 7404 akan mem-

filter tegangan tersebut dan kemudian akan diteruskan untuk menjadi sinyal data 

pada port LPT untuk di proses pada program C++ yang telah dibuat dan diolah 

pada web hingga menjadi sebuah halaman informasi berupa level perubahan suhu 

secara online dan realtime. 
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3.4.2 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. 
 
<?php 
 exec('read.exe'); 
$file = "read.txt"; 
$berkas = fopen($file, "r"); 
$hasil = fgets($berkas,255); 
$suhu1 = 0; 
$suhu2 = 0; 
$suhu3 = 0; 
$suhu4 = 0; 
 
fclose($berkas);  
$hasil1 = (int)$hasil; 
 
if($hasil1 < 230) 
{ 
 $pesan = "SIAGA 3"; 
 $suhu12 = 50*$hasil1/255; 
 $suhu1 = 50- $suhu12; 
 $suhu1 = number_format($suhu1,2,".","."); 
} 
elseif($hasil1 < 150) 
{ 
 $pesan = "SIAGA 2"; 
 $suhu1 = 50*$hasil1; 
 $suhu12 = $suhu1 /255; 
 $suhu1 = 50- $suhu12; 
 $suhu1 = number_format($suhu1,2,".","."); 
} 
elseif($hasil1 < 90) 
{ 
 $pesan = "SIAGA 1"; 
 $suhu1 = 50*$hasil1; 
 $suhu12 = $suhu1 / 255; 
 $suhu1 = 50- $suhu12; 
 $suhu1 = number_format($suhu1,2,".","."); 
} 
 
else 
{ 
 $pesan = "AMAN"; 
  
 $suhu1 = $hasil1/255; 
 $suhu12 = $suhu1 * 27; 
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 $suhu1 = 27- $suhu12; 
 $suhu1 = number_format($suhu1,2,".","."); 
} 
 
$suhu5 = number_format($suhu12,2,".","."); 
$suhu2 = 50 - $suhu12; 
$data=array("mikro1" => $hasil1, "suhu1" => $suhu1, "suhu5" 
=> $suhu5, "pesan" => $pesan); 
echo json_encode($data) 
?> 
 
 

Listing program tersebut berfungsi untuk membuka file C++.exe yang 

berisi data hasil olahan dari alat pendeteksi suhu yang mengeluarkan sebuah 

output data berupa angka yang di simpan sementara dalam bentuk file.txt. Data 

tersebut kemudian di proses untuk ditampilkan sesuai hasil yang di dapat. 

 

3.4.3 Pemograman Java 

Pemrograman Java digunakan untuk membuat tampilan grafis dari level 

perubahan suhu lingkungan dalam bentuk grafik batang. Grafik ini akan 

memberikan informasi status level peningkatan suhu berdasarkan warna, 

keterangan status dan nilai suhu dalam derajat celcius. Berikut potongan listing 

program tersebut. 

 
(function($) { 
var opts = [], 
level = []; 
 
$.fn.jqBarGraph = $.fn.jqbargraph = function(options) { 
 
var defaults = { 
barSpace: 10, 
width: 400, 
height: 300, 
color: '#000000', 
colors: false, 
lbl: '', 
sort: false, // 'asc' or 'desc' 
position: 'bottom', // or 'top' doesn't work for multi type 

prefix: '', 
  kurang: 0, 
            postfix: '', 
            valueStyle: null, 
            animate: false, 
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            speed: 0, 
            legendWidth: 100, 
            legend: false, 
            legends: false, 
            type: false, // or 'multi' 
            showValues: true, 
            showValuesColor: '#fff', 
            title: false 
        }, 
unique = '', // unique identifier based on data value and graph 
holder 
 
init = function(el) { 
 
opts[el.id] = $.extend({}, defaults, options); 
$(el).css({ 

  'width': opts[el.id].width, 
                    'height': opts[el.id].height, 
                    'position': 'relative', 
                    'text-align': 'center' 
                }); 
                doGraph(el); 
 
            }, 
 
            // sum of array elements 
            sum = function(ar) { 
 
                var total = 0, 
                    val; 
 
                for (val in ar) { 
                    total += ar[val]; 
                } 
 
                return total.toFixed(2); 
 
            }, 
 
            // count max value of array 
            max = function(ar) { 
 
                var maxvalue = 0, 
                    val; 
 
                for (val in ar) { 
                    value = ar[val][0]; 
                    if (value instanceof Array) { 
                        value = sum(value); 
                    } 
                    if (parseFloat(value) > parseFloat(maxvalue)) 
{ 
                        maxvalue = value; 
                    } 
                } 
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                return maxvalue; 
 
            }, 
 
            // max value of multi array 
            maxMulti = function(ar) { 
                var maxvalue = 0, 
                    maxvalue2 = 0, 
                    val, 
                    val2; 
 
                for (val in ar) { 
                    ar2 = ar[val][0]; 
 
                    for (val2 in ar2) { 
                        if (ar2[val2] > maxvalue2) { 
                            maxvalue2 = ar2[val2]; 
                        } 
                    } 
 
                    if (maxvalue2 > maxvalue) { 
                        maxvalue = maxvalue2; 
                    } 
                } 
 
                return maxvalue; 
 
            }, 
 
            doGraph = function(el) { 
 
                //check if array is bad or empty 
                if (opts[el.id].data === undefined) { 
                    $(el).html('There is not enought data for 
graph'); 
                    return; 
                } 
 
                var arr = opts[el.id], 
                    data = arr.data, 
                    legend = '', 
                    prefix = arr.prefix, 
                    postfix = arr.postfix, 
     kurang = arr.kurang, 
                    valueStyle = arr.valueStyle, 
                    styledValue = '', 
                    space = arr.barSpace, //space between bars 
                    legendWidth = arr.legend ? arr.legendWidth : 
0, //width of legend box 
                    fieldWidth = ($(el).width() - legendWidth) / 
data.length, //width of bar 
                    totalHeight = $(el).height(), //total height 
of graph box 
                    leg = [], //legends array 
                    maximum = max(data), //max value in data, I 
use this to calculate height of bar 
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                    colPosition = 0, // for printing colors on 
simple bar graph 
                    val, 
                    valueData, 
                    lbl, 
                    color, 
                    totalHeightBar, 
                    fieldHeight, 
                    i, 
                    maxe, 
                    heig, 
                    wid, 
                    sv, // value with prefix and sufix 
                    fs, // font-size 
                    o, 
                    l; 
 
                //sorting ascending or descending 
                if (arr.sort === 'asc') { 
                    data.sort(sortNumberAsc); 
                } 
                if (arr.sort === 'desc') { 
                    data.sort(sortNumberDesc); 
                } 
 
                for (val in data) { 
 
                    valueData = data[val][0]; 
                    if (valueData instanceof Array) { 
 
 
3.4.4 Pemograman C++ 

Pemograman C++ berfungsi sebagai pembuat sebuah program olahan data 

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

berikut kode programnya : 
#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <windows.h> 
#include <iostream.h> 
#include <fstream.h> 
#include <cstdlib> 
 
typedef short (_stdcall *inpfuncPtr)(short portaddr); 
typedef void (_stdcall *oupfuncPtr)(short portaddr, 
short datum); 
int main() 
{ HINSTANCE hLib; 
inpfuncPtr inp32; 
int i,x1; 
hLib = LoadLibrary("inpout32.dll"); 
if (hLib == NULL) { 
printf("LoadLibrary Failed.\n"); 
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} 
inp32 = (inpfuncPtr) GetProcAddress(hLib, "Inp32"); 
if (inp32 == NULL) { 
printf("GetProcAddress for Inp32 Failed.\n"); 
} i=0x378; 
x1 = int((inp32)(i)); 
ofstream textcth; 
textcth.open ("reno.txt"); 
textcth << x1 <<endl; ; 
textcth.close(); 
FreeLibrary(hLib); 
return EXIT_SUCCESS; 
} 
 

Berikut penjelasan dari listimg program diatas : 

1. Memasukkan fungsi library yang digunakan 
#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <windows.h> 
#include <iostream.h> 
#include <fstream.h> 
#include <cstdlib> 

2. Membuat fungsi short dan void 

Short adalah fungsi integer yaitu berulang secara terus menerus void adalah 

tipe data yang digunakan untuk tipe suatu fungsi yang tidak mengembalikan 

nilai. 

3. Membuka komponen registry library inpout32.dll 

Inpout32.dll merupakan komponen registry untuk mengakses port I/O, dalam 

hal ini adalah port LPT. fungsi penandaan 0x378 adalah penanda alamat dari 

port LPT tersebut. Apabila inpout32.dll tidak ditemukan maka diberikan status 

tanda failed degan begitu program tidak dapat berjalan. 

4. Membaca sinyal input yang didapatkan dari port LPT dan dikeluarkan dalam 

bentuk file text (Utama ,Didit N. dan Widayanti, Riya , 2005). 

 

Dari kode diatas dapat dilihat bahwa Program C++ dalam mengakses 

untuk mendapatkan data hasil yang telah diperoleh Port LPT, menggunakan 

komponen pendukung yaitu inpout32.dll atau dengan kata lain disebut dengan 

library, yang berfungsi utama sebagai pengakses port I/O. Jika komponen library 

ini data tidak ada maka data yang telah diperoleh Port LPT dari alat tidak akan 
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bisa diakses oleh programC++.Komponen library inpout32 ini harus di-registrasi 

terlebih dahulu kedalam komputer dengan memasukkannya ke dalam system32 

pada Operating system yang dipakai. 

 

 
 

Gambar 4.11 Registrasi inpout32 

Program C++ yang telah di program akan mengeluarkan file output berupa 

angka yang dirangkum dalam format.txt yang kemudian di proses oleh PHP 

hingga menjadi tampilan web dengan data level perubahan suhu lingkungan 

secara realtime dan online. Berikut tampilan hasil halaman web tersebut secara 

keseluruhan. 

 
Gambar 4.12 Tampilan halaman web secara keseluruhan 




