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ABSTRAK

Alat ukur suhu badan berbasis mikrokontroler arduino uno dengan menggunakan
sensor LM35 telah dibuat. Arduino uno merupakan mikrokontroler berbasis ATmega 328
(datasheet). Kedua variabel ini dihubungkan untuk menghasilkan alat ukur suhu ruangan
dengan hasil pengukuran berupa satuan °C.
Kata Kunci : Suhu Ruangan, Sensor LM35, Arduino Uno

ABSTRACT

Body temperature measuring devices based microcontroller arduino uno using LM35
sensor has been created. Arduino Uno is a microcontroller-based ATmega 328 (datasheet).
Both of these variables are linked to produce a room temperature measuring instrument with
measurement results in the form of units of ° C, where the normal temperature is set on this
appliance is 37 ° C.
Keywords: Room Temperature, Sensor LM35, Arduino Uno
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Masalah
Alat pengukur suhu sangat banyak diperlukan dalam hal-hal tertentu. Contohnya, pada

suatu laboratorium yang menyimpan anak timbangan standar, sangat perlu diperhatikan suhu dari
ruangan laboratorium tersebut untuk menyimpan anak timbangan dengan baik, pada ruang server
komputer juga dibutuhkan suhu dan tertentu agar server tetap dapat bekerja dengan baik, juga
masih banyak lagi aplikasi lainnya. Apabila suhu dan tidak stabil akan terjadi perubahan yang dapat
menyebabkan kondisi ruangan berubah, yang mengakibatkan terjadinya perubahan secara fisik
pada alat yang penyimpanannya perlu dikondisikan.
Perkembangan teknologi memberikan manfaat bagi kehidupan manusia dalam kehidupan
sehari-hari.elektrik dimana untuk komponen mekanik meliputi peralatan sistem pengontrolan
temperatur air laut seperti akuarium, heater, fan, pipa saluran masuk dan keluar dan konstruksi
dudukan komponen elektronik (tabung dudukan peltier).
Komponen elektronik terdiri atas perangkat pengatur microcontroller Arduino Uno, LCD,
sensor suhu LM35, LCD dan lainnya.

1.2

Rumusan masalah
Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut ke

dalam bentuk skripsi sebagai Tugas Akhir dengan judul “PERANCANGAN ALAT UKUR SUHU
RUANGAN BERBASIS MIKROKONTROLER ARDUINO UNO DENGAN MENGGUNAKAN SENSOR
LM35”.

Pada alat ini akan digunakan sebuah mikrokontroler Arduino Uno, sensor LM35 dan
Mikrokontroler Arduino Uno sebagai otak dari sistem yaitu memproses waktu.

1.3

Tujuan penulisan
Tujuan dari penelitian ini adalah merancang dan membuat suatu instrumentasi, yaitu:
1. Merancang dan membuat alat yang dapat mengetahui suhu ruangan.

2. Mengetahui suatu sistem kerja dari sensor LM35.
3. Mengetahui cara kerja Arduino Uno.

1.4

Batasan Masalah
Mengingat pembahasan dalam perancangan Alat yang dibuat dapat meluas maka tulisan

ini mempunyai batasan masalah sebagai berikut:
1.

Tulisan ini hanya membahas tentang Hardware Alat pada praktek Proyek.

2. Alat Pengukur suhu ruangan dari Sistem ini mengunakan LCD 16x2

karakter.

3.

karena

Alat Pengukur suhu ruangan dari sistem ini adalah Sensor LM35,

LM35

berfungsi untuk mengukur suhu.
4.

Alat pengukur suhu ruangan ini menggunakan Mikrokontroller Arduino

Uno.

BAB 2
LANDASAN TEORI
2.1.

SENSOR SUHU LM35
Sensor suhu LM35 adalah komponen elektronika yang memiliki fungsi untuk

mengubah besaran suhu menjadi besaran listrik dalam bentuk tegangan. Sensor Suhu LM35
yang dipakai dalam penelitian ini berupa komponen elektronika elektronika yang diproduksi
oleh National Semiconductor. LM35 memiliki keakuratan tinggi dan kemudahan perancangan
jika dibandingkan dengan sensor suhu yang lain, LM35 juga mempunyai keluaran impedansi
yang rendah dan linieritas yang tinggi sehingga dapat dengan mudah dihubungkan dengan
rangkaian

kendali

khusus

serta

tidak

memerlukan

penyetelan

lanjutan.

Meskipun tegangan sensor ini dapat mencapai 30 volt akan tetapi yang diberikan
kesensor adalah sebesar 5 volt, sehingga dapat digunakan dengan catu daya tunggal dengan
ketentuan bahwa LM35 hanya membutuhkan arus sebesar 60 µA hal ini berarti LM35
mempunyai kemampuan menghasilkan panas (self-heating) dari sensor yang dapat
menyebabkan kesalahan pembacaan yang rendah yaitu kurang dari 0,5 ºC pada suhu 25 ºC.

2.1.1.

Struktur Sensor LM35

Gambar 2.1. Skematik rangkaian dasar sensor suhu

Pada gambar 2.1 adalah gambar skematik rangkaian dasar sensor suhu LM35-DZ. Rangkaian
ini sangat sederhana dan praktis. Vout adalah tegangan keluaran sensor yang terskala linear
terhadap suhu terukur, yakni 10 milivolt per 1 derajad celcius. Jadi jika Vout = 530mV, maka suhu
terukur adalah 53 derajad Celcius.Dan jika Vout = 320mV, maka suhu terukur adalah 32 derajad

Celcius. Tegangan keluaran ini bisa langsung diumpankan sebagai masukan ke rangkaian pengkondisi
sinyal seperti rangkaian penguat operasional dan rangkaian filter, atau rangkaian lain seperti
rangkaian pembanding tegangan dan rangkaian Analog-to-Digital Converter. Rangkaian dasar
tersebut cukup untuk sekedar bereksperimen atau untuk aplikasi yang tidak memerlukan akurasi
pengukuran yang sempurna. Akan tetapi tidak untuk aplikasi yang sesungguhnya. Terbukti dari
eksperimen yang telah saya lakukan, tegangan keluaran sensor belumlah stabil. Pada kondisi suhu
yang relatif sama, jika tegangan suplai saya ubah-ubah (saya naikkan atau turunkan), maka Vout juga
ikut berubah. Memang secara logika hal ini sepertinya benar, tapi untuk instrumentasi hal ini tidaklah
diperkenankan. Dibandingkan dengan tingkat 7

kepresisian, maka tingkat akurasi alat ukur lebih

utama karena alat ukur seyogyanya dapat dijadikan patokan bagi penggunanya. Jika nilainya
berubah-ubah untuk kondisi yang relatif tidak ada perubahan, maka alat ukur yang demikian ini tidak
dapat digunakan.

2.1.2

Karakteristik Sensor LM35.

Gambar 2.2. kaki-kaki LM35

1.

Memiliki sensitivitas suhu, dengan faktor skala linier antara tegangan dan suhu 10 mVolt/ºC,
sehingga dapat dikalibrasi langsung dalam celcius.

2. Memiliki ketepatan atau akurasi kalibrasi yaitu 0,5ºC pada suhu 25 ºC seperti terlihat pada gambar
2.2.
3. Memiliki jangkauan maksimal operasi suhu antara -55 ºC sampai +150 ºC.
4. Bekerja pada tegangan 4 sampai 30 volt.
5. Memiliki arus rendah yaitu kurang dari 60 µA.

6. Memiliki pemanasan sendiri yang rendah ( low-heating ) yaitu kurang dari 0,1
ºC pada udara diam.
7. Memiliki impedansi keluaran yang rendah yaitu 0,1 W untuk beban 1 mA.
8. Memiliki ketidaklinieran hanya sekitar ± ¼ ºC.

Gambar 2.3. Grafik akurasi LM35 terhadap suhu

Sensor LM35 bekerja dengan mengubah besaran suhu menjadi besaran tegangan.
Tegangan ideal yang keluar dari LM35 mempunyai perbandingan 100°C setara dengan 1 volt. Sensor
ini mempunyai pemanasan diri (self heating) kurang dari 0,1°C, dapat dioperasikan dengan
menggunakan power supply tunggal dan dapat dihubungkan antar muka (interface) rangkaian
control yang sangat mudah. IC LM 35 sebagai sensor suhu yang teliti dan terkemas dalam bentuk
Integrated Circuit (IC), dimana output tegangan keluaran sangat linear terhadap perubahan suhu.
Sensor ini berfungsi sebagai pegubah dari besaran fisis suhu ke besaran tegangan yang memiliki
koefisien sebesar 10 mV /°C yang berarti bahwa kenaikan suhu 1° C maka akan terjadi kenaikan
tegangan sebesar 10 mV.

2.2

Bahasa C
Bahasa BCPL yang dikerjakan oleh Martin Richards pada tahun 1967 merupakan awal dari

lahirnya bahasa C. Ken Thompson memulai pengembangan bahasa BCPL yaitu bahasa B pada tahun
1970. Perkembangan selanjutnya dari bahasa B dikembangkan menjadi bahasa C oleh Dennis Ritchie
beberapa bulan berikutnya di Bell Telephone Laboratories Inc. Laboratories).

Beberapa alasan mengapa Bahasa C banyak digunakan, diantaranya adalah sebagai berikut
:
1. Bahasa C hampir tersedia di semua jenis computer.
2. Bahasa C adalah bahasa yang terstruktur.
3. Memiliki dukungan pustaka yang banyak.
4. Proses eksekusi program lebih cepat.
5. Kode Bahasa C sifatnya adalah portable dan fleksibel untuk semua jenis

komputer.

6. Bahasa C hanya menyediakan sedikit kata-kata kunci, hanya terdapat 32
kata kunci.

2.2.1.

Kompilasi Program C

Agar suatu program dalam bahasa pemrograman dapat dimengerti oleh komputer,
program harus diterjemahkan dahulu ke dalam kode mesin. Adapun penerjemah yang digunakan
biasa berupa interpreter atau kompiler. Interpreter suatu jenis penerjemah yang menerjemahkan
baris per baris instruksi untuk setiap saat. Proses awal dari bentuk program sumber C (source
program, yaitu program yang ditulis dalam bahasa C) hingga menjadi program yang executable
(dapat dieksekusi secara langsung) ditunjukkan pada gambar di bawah.

Gambar 2.4. Proses program executable

2.2.2

Tipe Data Bahasa C

Tipe data merupakan bagian yang paling penting karena tipe data mempengaruhi seriap
instruksi yang akan dilaksanakan oleh komputer. Misalnya saja 5 dibagi 2 bisa saja memberikan hasil
yang berbeda tergantung pada tipe datanya. Jika 5 dan 2 bertipe integer, akan menghasilkan nilai 2.
Namun jika kedianya bertipe float maka akan memberikan nilai 2.5000000. Pemilihan tipe data yang
tepat akan membuat proses operasi data menjadi lebih efisien. Tipe data pada bahasa C dapat dilihat
pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Tipe data bahasa C

2.3

Arduino Uno
Mikrokontroler berbasis ATmega 328 (datasheet). Memiliki 14 pin input dari output digital

dimana 6 pin input tersebut dapat digunakan sebagai output PWM dan 6 pin input analog, 16 MHz
osilator kristal, koneksi USB, jack power, ICSP header, dan tombol reset. Untuk mendukung
mikrokontroler agar dapat digunakan, cukup hanya menghubungkan Board Arduino Uno ke
komputer dengan menggunakan kabel USB atau listrik dengan AC yang-ke adaptor-DC atau baterai
untuk menjalankannya.
Uno berbeda dari semua papan sebelumnya dalam hal itu tidak menggunakan FTDI chip
driver USB-to-serial. Sebaliknya, fitur Atmega16U2 (Atmega8U2 hingga versi R2) diprogram sebagai
konverter USB-to-serial.Revisi 2 dari dewan Uno memiliki resistor menarik garis 8U2 HWB ke tanah,
sehingga lebih mudah untuk dimasukkan ke dalam mode DFU.

Chip Microcontroller

ATmega328

Operating Voltage

5V

Input Voltage (recommended) 7-12V
Input Voltage (limits)

6-20V

Digital I/O Pins

14 (of which 6 provide PWM output)

Analog Input Pins

6

DC Current per I/O Pin

40 Ma

DC Current for 3.3V Pin

50 mA
32 KB (ATmega328) of which 0.5 KB used by

Flash Memory

bootloader

SRAM

2 KB (ATmega328)

EEPROM

1 KB (ATmega328)

Clock Speed

16 MHz

Length

68.6 mm

Width

53.4 mm

Weight

25 g

Tabel 2.2 Spesfikasi Arduino

2.3.1

Power

Arduino Uno dapat diaktifkan melalui koneksi USB atau dengan satu daya eksternal.
Sumber daya dipilih secara otomatis.Eksternal (non-USB) dapat di ambil baik berasal dari AC ke
adaptor DC atau baterai. Adaptor ini dapat dihubungkan dengan menancapkan plug jack pusat-positif

ukuran 2.1mm konektor POWER. Ujung kepala dari baterai dapat dimasukkan kedalam Gnd dan Vin
pin header dari konektor POWER.Kisaran kebutuhan daya yang disarankan untuk board Uno adalah7
sampai dengan 12 volt, jika diberi daya kurang dari 7 volt kemungkinan pin 5v Uno dapat beroperasi
tetapi tidak stabil kemudian jikadiberi daya lebih dari 12V, regulator tegangan bisa panas dan dapat
merusak board Uno.
VIN. Tegangan masukan kepada board Arduino ketika itu menggunakan sumber daya
eksternal (sebagai pengganti dari 5 volt koneksi USB atau sumber daya lainnya).5V. Catu daya
digunakan untuk daya mikrokontroler dan komponen lainnya3v3. Sebuah pasokan 3,3 volt dihasilkan
oleh regulator on-board. GND. Ground pin.

2.3.2

Memori

Input dan Output Masing-masing dari 14 pin digital di Uno dapat digunakan sebagai input
atau output, dengan menggunakan fungsi pinMode (), digitalWrite (), dan digitalRead (), beroperasi
dengan daya 5 volt. Setiap pin dapat memberikan atau menerima maksimum 40 mA dan memiliki
internal pull-up resistor (secara default terputus) dari 20-50 kOhms. Selain itu, beberapa pin memiliki
fungsi khusus:
Serial: 0 (RX) dan 1 (TX). Digunakan untuk menerima (RX) dan mengirimkan (TX) TTL data
serial. Pin ini dihubungkan ke pin yang berkaitan dengan chip Serial ATmega8U2 USB-to-TTL.
Eksternal menyela: 2 dan 3. Pin ini dapat dikonfigurasi untuk memicu interrupt pada nilai
yang rendah, dengan batasan tepi naik atau turun, atau perubahan nilai. Lihat (attachInterrupt)
fungsi untuk rincian lebih lanjut.
PWM: 3, 5, 6, 9, 10, dan 11. Menyediakan output PWM 8-bit dengan fungsi analogWrite ().SPI: 10
(SS), 11 (Mosi), 12 (MISO), 13 (SCK). Pin ini mendukung komunikasi SPI menggunakan SPI library .LED:
13. Ada built-in LED terhubung ke pin digital 13. Ketika pin bernilai nilai HIGH, LED on, ketika pin
bernilai LOW, LED off.
Arduino Uno memiliki 6 masukan analog, berlabel A0 sampai dengan A5, yang masingmasing menyediakan 10 bit dengan resolusi (yaitu 1024 nilai yang berbeda). Selain itu, beberapa pin
memiliki fungsi khusus:
I2C: A4 (SDA) dan A5 (SCL). Dukungan I2C (TWI) komunikasi menggunakan perpustakaan Wire.Aref.
Tegangan referensi (0 sampai 5V saja) untuk input analog. Digunakan dengan fungsi analogReference
().Reset. Bawa baris ini LOW untuk me-reset mikrokontroler.

Arduino Uno memiliki sejumlah fasilitas untuk berkomunikasi dengan komputer, Arduino
lain, atau mikrokontroler lainnya. ATmega328 menyediakan UART TTL (5V) untuk komunikasi serial,
yang tersedia di pin digital 0 (RX) dan 1 (TX). Sebuah ATmega8U2 sebagai saluran komunikasi serial
melalui USB dan sebagai port virtual com untuk perangkat lunak pada komputer. Firmware ’8 U2
menggunakan driver USB standar COM, dan tidak ada driver eksternal yang diperlukan.
Namun, pada Windows diperlukan sebuah file inf. Perangkat lunak Arduino terdapat
monitor serial yang memungkinkan digunakan memonitor data tekstual sederhana yang akan dikirim
ke atau dari board Arduino. LED RX dan TX di papan tulis akan berkedip ketika data sedang dikirim
melalui chip USB-to-serial dengan koneksi USB ke komputer (tetapi tidak untuk komunikasi serial
pada pin 0 dan 1).
Sebuah Software Serial library memungkinkan untuk berkomunikasi secara serial pada salah
satu pin digital pada board Uno’s. ATmega328 juga mendukung I2C (TWI) dan komunikasi SPI.
Perangkat lunak Arduino termasuk perpustakaan kawat untuk menyederhanakan penggunaan bus
I2C, lihat dokumentasi untuk rincian. Untuk komunikasi SPI, menggunakan perpustakaan SPI.
Pada prakteknya konsep ini diaplikasikan dalam desain- desain alat atau projek-projek yang
menggunakan sensor dan microcontroller untuk menerjemahkan input analog ke dalam sistem
software untuk mengontrol gerakan alat-alat elektro-mekanik seperti lampu, motor dan sebagainya.
Pembuatan prototype atau prototyping adalah kegiatan yang sangat penting di dalam
proses physical computing karena pada tahap inilah seorang perancang melakukan eksperimen dan
uji coba dari berbagai jenis komponen, ukuran, parameter, program komputer dan sebagainya
berulang-ulang kali sampai diperoleh kombinasi yang paling tepat.
Dalam hal ini perhitungan angka-angka dan rumus yang akurat bukanlah satu-satunya
faktor yang menjadi kunci sukses di dalam mendesain sebuah alat karena ada banyak faktor
eksternal yang turut berperan, sehingga proses mencoba dan menemukan/mengoreksi kesalahan
perlu melibatkan hal-hal yang sifatnya non-eksakta. Prototyping adalah gabungan antara akurasi
perhitungan dan seni.
Proses prototyping bisa menjadi sebuah kegiatan yang menyenangkan atau menyebalkan,
itu tergantung bagaimana kita melakukannya. Misalnya jika untuk mengganti sebuah komponen,
merubah ukurannya atau merombak kerja sebuah prototype dibutuhkan usaha yang besar dan
waktu yang lama, mungkin prototyping akan sangat melelahkan karena pekerjaan ini dapat dilakukan
berulang-ulang sampai puluhan kali – bayangkan betapa frustasinya perancang yang harus
melakukan itu. Idealnya sebuah prototype adalah sebuah sistem yang fleksibel dimana perancang
bisa dengan mudah dan cepat melakukan perubahan-perubahan dan mencobanya lagi sehingga

tenaga dan waktu tidak menjadi kendala berarti. Dengan demikian harus ada sebuah alat
pengembangan yang membuat proses prototyping menjadi mudah.
Pada masa lalu (dan masih terjadi hingga hari ini) bekerja dengan hardware berarti
membuat rangkaian menggunakan berbagai komponen elektronik seperti resistor, kapasitor,
transistor dan sebagainya. Setiap komponen disambungkan secara fisik dengan kabel atau jalur
tembaga yang disebut dengan istilah “ hard wired ” sehingga untuk merubah rangkaian maka
sambungan- sambungan itu harus diputuskan dan disambung kembali.
Dengan hadirnya teknologi digital dan microprocessor fungsi yang sebelumnya dilakukan
dengan hired wired digantikan dengan program-program software. Ini adalah sebuah revolusi di
dalam proses prototyping. Software lebih mudah diubah dibandingkan hardware, dengan beberapa
penekanan tombol kita dapat merubah logika alat secara radikal dan mencoba versi ke-dua, ke-tiga
dan seterusnya dengan cepat tanpa harus mengubah pengkabelan dari rangkaian

2.4

Arsitektur Mikrokontroler Arduino Uno

Gambar 2.5 Arduino UNO tampak depan

Gambar 2.6 Arduino UNO tampak belakang

Komponen utama di dalam papan Arduino adalah sebuah microcontroller 8 bit
dengan merk ATmega yang dibuat oleh perusahaan Atmel Corporation. Berbagai papan
Arduino menggunakan tipe ATmega yang berbeda-beda tergantung dari spesifikasinya,
sebagai contoh Arduino Uno menggunakan ATmega328 sedangkan Arduino Mega 2560 yang
lebih canggih menggunakan ATmega2560.
Untuk memberikan gambaran mengenai apa saja yang terdapat di dalam sebuah
microcontroller, pada gambar berikut ini diperlihatkan contoh diagram blok sederhana dari
microcontroller ATmega328 (dipakai pada Arduino Uno).
Universal Asynchronous Receiver/Transmitter (UART) adalah antar muka yang
digunakan untuk komunikasi serial seperti pada RS-232, RS-422 dan RS-485.
2KB RAM pada memory kerja bersifat volatile (hilang saat daya dimatikan), digunakan oleh
variable-variabel di dalam program.
32KB RAM flash memory bersifat non-volatile, digunakan untuk menyimpan
program yang dimuat dari komputer. Selain program, flash memory juga menyimpan
bootloader . UART (antar muka serial) 2KB RAM (memory kerja) 32KB RAM Flash
memory (program) 1KB EEPROM CPU Port input/output ATmega328 memiliki 32 KB
(dengan 0,5 KB digunakan untuk bootloader), 2 KB dari SRAM dan 1 KB EEPROM (yang
dapat dibaca dan ditulis dengan EEPROM liberary).
.
2.5

LCD 16x2

LCD merupakan salah satu perangkat penampil yang sekarang ini mulai banyak
digunakan. Penampil LCD mulai dirasakan menggantikan fungsi dari penampil CRT
(Cathode Ray Tube), yang sudah berpuluh-puluh tahun digunakan manusia sebagai penampil
gambar/text baik monokrom (hitam dan putih), maupun yang berwarna. Teknologi LCD
memberikan keuntungan dibandingkan dengan teknologi CRT, kaena pada dasarnya, CRT
adalah tabung triode yang digunakan sebelum transistor ditemukan. Beberapa keuntungan
LCD dibandingkan dengan CRT adalah konsumsi daya yang relative kecil, lebih ringan,
tampilan yang lebih bagus, dan ketika berlama-lama di depan monitor, monitor CRT lebih
cepat memberikan kejenuhan pada mata dibandingkan dengan LCD.
LCD memanfaatkan silicon atau gallium dalam bentuk Kristal cair sebagai pemendar
cahaya.Pada layar LCD, setiap matrik adalah susunan dua dimensi piksel yang dibagi dalam
baris dan kolom. Dengan demikian, setiap pertemuan baris dan kolom adalah sebuah LED
terdapat sebuah bidang latar (backplane), yang merupakan lempengan kaca bagian belakang
dengan sisi dalam yang ditutupi oleh lapisan elektroda trasparan. Dalam keadaan normal,

cairan yang digunakan memiliki warna cerah. Daerah-daerah tertentu pada cairan
akanberubah warnanya menjadi hitam ketika tegangan diterapkan antara bidang latar dan pola
elektroda yang terdapat pad sisi dalam lempeng kaca bagian depan. Keunggulan LCD adalah
hanya menarik arus yang kecil (beberapa microampere), sehingga alat atau sistem menjadi
portable karena dapat menggunakan catu daya yang kecil.Keunggulan lainnya adalah
tampilan yang diperlihatkan dapat dibaca dengan mudah di bawah terang sinar matahari.Di
bawah sinar cahaya yang remang-remang dalam kondisi gelap, sebuah lampu (berupa LED)
harus dipasang dibelakang layar tampilan. LCD yang digunakan adalah jenis LCD yang
menampilkan data dengan 2 baris tampilan pada display. Keuntungan dari LCD ini adalah :
1. Dapat menampilkan karakter ASCII, sehingga dapat memudahkan untuk membuat
program tampilan.
2. Mudah dihubungkan dengan port I/Okarena hanya mengunakan 8 bit data dan 3 bit
control.
3. Ukuran modul yang proporsional.
4. Daya yang digunakan relative sangat kecil.

Gambar 2.7 LCD 16x2

Tabel 2.3 Konfigurasi Pin LCD

2.5.1

Prinsip Kerja LCD 16x2

Tanpa menggunakan modul I2C Display Controller / Converter Board ini, diperlukan jumlah
pin yang cukup banyak mengendalikan layar LCD ini (4 pin data pada moda 4-bit / 8-pin data pada
moda 8-bit + 1 pin RS + opsional 1 pin untuk R/W + 1 pin Enable, di luar pin untuk mengendalikan
lampu latar). Pada mikrokontroler / development board dengan jumlah pin terbatas (seperti pada
Arduino Uno), hal ini menjadi masalah karena pin yang tersedia banyak digunakan untuk tampilan
sehingga pada jumlah modul yang banyak (berbagai macam sensor) pin yang tersedia terlanjur habis
digunakan.
Untunglah tersedia board I2C converter ini yang hanya menggunakan 2 pin. Bahkan bila
Anda sudah menggunakan modul berbasis I2C lainnya, praktis tidak ada pin tambahan yang
diperlukan karena peralatan I2C dapat disambungkan bersama-sama dengan pin I2C yang sudah ada
(shared bus pins). Tingkat kontras dapat disetel dengan memutar potensiometer (komponen
elektronika yang berwarna biru). Putar searah jarum jam untuk meningkatkan kontras, putar ke arah
sebaliknya untuk mengurangi kontrol.

BAB 3
METODOLOGI PENELITIAN

3.1

Perancangan Sistem
Dalam bab ini akan dibahas mengenai perancangan dan pembuatan perangkat keras serta

perangkat lunak pendukungnya. Seperti pengambilan data suhu yang diperoleh dari sensor LM35
kemudian diolah oleh Arduino uno. Perangkat keras yang digunakan terdiri dari sensor, minimum
sistem Arduino uno, dan LCD. Sedangkan perangkat lunak yang digunakan adalah software program
CodeVisionAVR

3.1.1

Diskripsi Sistem

Sistem ini dibangun untuk menganalisis suhu ruangan yang ada sehingga output-nya
menghasilkan sebuah nilai melalui sensor LM35, yang nilai tersebut akan diolah dalam Arduino uno.
Parameter yang digunakan adalah suhu ruangan hasil penangkapan dari LM35 yang telah di olah
sebelumnya kedalam Arduino uno melalui port ADC. Kemudian hasil dari suhu itu ditampilkan
melalui LCD 16x2. Adapun konsep dasar sistem adalah sebagai berikut:

INPUT

PROSES

OUTPUT

Gambar 3.1 Konsep Dasar Sistem

Penjelasannya sebagai berikut:

1. Input
LM35.

data

berupa

hasil

pembacaan

suhu ruangan menggunakan sensor

2. Proses pengolahan data suhu ruangan dari LM35 diolah kedalam program
pada Arduino uno kemudian ditampilkan ke LCD 16x2 ketika dalam

kondisi

suhu ruangan udara tertentu.

Gambar 3.2 Blok Diagram

Berdasarkan blok diagram pada Gambar 3.2 di atas, terdapat beberapa komponen,
adapun fungsi dari masing-masing komponen adalah sebagai berikut:

1. Arduino uno memproses inputan dan sensor LM35 dan menampilkan

hasilnya

ke LCD.
2. Sensor LM35 mendeteksi keadaan suhu ruangan.
3. LCD sebagai penampil yang nantinya akan digunakan untuk menampilkan
status suhu ruangan udara.

3.1.2

Cara Kerja Alat

Cara Kerja Alat dijelaskan sebagai berikut:

1. Alat mendeteksi suhu ruangan melalui sensor LM35.
2. Suhu ruangan yang telah diukur akan di tampilkan pada LCD.

3.2

Perancangan Rangkaian Minimum Sistem
3.2.1

Schematic Capture

Schematic Capture, Menunjukkan Wiring atau Pengkabelan antara
perangkat atau komponen.

Gambar 3.3 Schematic Capture

3.2.2

PCB Layout

PCB Layout merupakan Implementasi rangkaian schematic dipapan PCB.

Gambar 3.4 PCB Layout
Dari gambar diatas penulis menjelaskan bahwa rangkaian yang dibuat menggunakan
Arduino uno, sensor LM35 dan LCD. Arduino uno sebagai modul yang merupakan pemograman dari
alat ini, LM35 sebagai sensor yang dapat menjadi pengirim sinyal dan penerima sinyal, Liquid Crystal
Display (LCD) berfungsi menampilkan data yang dikirim oleh Arduino uno.

3.3

Tempat Penelitian
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BAB 4
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1

Hasil

Tempat

Suhu C ( Uji)

Suhu C ( Standar)

Ruang kelas

30

29

Ruang tertutup

29

28

ruang tamu

29

28

Tabel 4.1 Hasil Data Pengukuran Suhu Ruangan

4.1.1

Pengujian Rangkaian Power Supplay

Pengujian rangkaian ini dengan mengukur tegangan keluaran dari power supplay menggunakan
multimeter. Setelah dilakukan pengukuran maka diperoleh besarnya tegangan sebesar 5 volt. Setelah
itu rangkaian power supplay dihubungkan ke sumber arus listrik.
4.1.2

Pengujian Rangkaian Arduino Uno

Arduino Uno adalah board mikrokontroler berbasis ATmega328 (datasheet). Memiliki
14 pin input dari output digital dimana 6 pin input tersebut dapat digunakan sebagai output
PWM dan 6 pin input analog, 16 MHz osilator kristal, koneksi USB, jack power, ICSP
header, dan tombol reset. Untuk mendukung mikrokontroler agar dapat digunakan, cukup
hanya menghubungkan Board Arduino Uno ke komputer dengan menggunakan kabel USB
atau listrik dengan AC yang-ke adaptor-DC atau baterai untuk menjalankannya.
4.1.3

Pengujian LCD 16x2

Bagian ini hanya terdiri dari sebuah LCD dot matriks 16 x 2 karakter yang berfungsi
sebagai tampilan hasil pengukuran dan tampilan dari beberapa keterangan. LCD dihubungkan
langsung ke Port D dari mikrokontroler yang berfungsi mengirimkan data hasil pengolahan

untuk ditampilkan dalam bentuk alfabet dan numerik pada LCD. Display karakter pada LCD
diatur oleh pin EN, RS dan RW: Jalur EN dinamakan Enable. Jalur ini digunakan untuk
memberitahu LCD bahwa anda sedang mengirimkan sebuah data.
Untuk mengirimkan data ke LCD, maka melalui program EN harus dibuat logika low
“0” dan set ( high ) pada dua jalur control yang lain RS dan RW. Jalur RW adalah jalur
control Read/ Write. Ketika RW berlogika low (0), maka informasi pada bus data akan
dituliskan pada layar LCD. Ketika RW berlogika high ”1”, maka program akan melakukan
pembacaan memori dari LCD. Sedangkan pada aplikasi umum pin RW selalu diberi logika
low ( 0 )
Berdasarkan keterangan di atas maka kita sudah dapat membuat progam untuk
menampilkan karakter pada display LCD. Adapun program yang diisikan ke mikrokontroller untuk
menampilkan karakter pada display LCD adalah sebagai berikut:
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(2,3,4,5,6,7,8);
void setup() {
Serial.begin(9600);
lcd.begin(16, 2);
pinMode(13,OUTPUT);
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("PROJEK AKHIR 1");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("METROLOGI 2014");
delay(2000);
lcd.clear();

4.1.4

Pengujian Sensor LM35

Sensor ini bekerja dengan cukup baik, sesuai dengan datasheetyang dikeluarkan pihak
pabrikan. Sensor ini sudah menjadi sensor standar internasional. Tegangan keluarannya linear

dengan perubahan sebesar 10 mV untuk setiap kenaikan atau penurunan sebesar 1oC. Melalui
pengujian pada suhu ruangan, data keluaran hampir dikatakan sangat baik karena misalnya
ketika suhu pada saat kalibrasi dengan termometer dan nilai antara keluaran dengan suhu yang
dengan suhu yang terbaca dari termometer sangatlah akurat. Adapun hasil dari pengujian
sensor LM35 sebagai berikut:

Tempat

Suhu C ( Uji)

Suhu C ( Standar)

Ruang kelas

30

29

Ruang tertutup

29

28

ruang tamu

29

28

Tabel 4.2 Hasil Data Pengukuran Suhu Ruangan

4.2

Pembahasan
Sistem ini dibangun untuk menganalisis suhu ruangan yang ada sehingga output-nya

menghasilkan sebuah nilai melalui sensor LM35, yang nilai tersebut akan diolah dalam Arduino uno.
Parameter yang digunakan adalah suhu ruangan hasil penangkapan dari LM35 yang telah di olah
sebelumnya kedalam Arduino uno melalui port ADC. Kemudian hasil dari suhu itu ditampilkan
melalui LCD 16x2.
Penjelasannya sebagai berikut:

1. Input

data

berupa

hasil

pembacaan

suhu

ruangan

menggunakan

sensor

LM35.
2. Proses pengolahan data suhu ruangan dari LM35 diolah kedalam program pada
Arduino uno kemudian ditampilkan ke LCD 16x2 ketika dalam kondisi suhu ruangan
udara tertentu.
Objek yang digunakan untuk pengujian sistem ini adalah pengujian di beberpa ruangan
yang berbeda. Pengujian dibagi atas beberapa step berdasarkan proses akuisisi data. Pada pengujian
sensor suhu LM35, didapatkan data pembacaan sensor suhu dalam pembacaan . Tahap pengujian
selanjutnya yaitu pembacaan ADC dan proses konversi data ADC tersebut ke dalam bilangan biner.
Pada tahap ini juga dapat dilakukan perhitungan galat yakni total galatnya sebesar 0,054%, dengan

galat rata-rata untuk 5 kali pengujian sebesar 0,011%. Data perhitungan alat yang kecil menunjukkan
bahwa sistem ini dapat bekerja dengan baik.
Pengujian sistem mendeteksi suhu dilakukan pada sebuah ruangan berukuran 4x4 meter
untuk menyesuaikan panjang kabel pita melakukan komunikasi serial ke laptop user. Jarak terukur
antara sensor LM35 yang diletakkan pada sistem dengan objek pengukuran yakni api lilin yaitu 5 cm,
dan dengan ukuran ruangan tersebut sistem mampu mendeteksi suhu dan mengambil data suhu
dengan akurat. Untuk proses pengakuisisian data suhu ini dapat dilakukan secara run-time melalui
sebuah port serial.
Pengujian software meliputi pengujian program akuisisi data suhu dan kalibrasi data akuisisi
terhadap tampilan suhu pada LCD. Proses pengujiannya dilakukan dengan melihat secara visual data
digital yang tertampil pada pembacaan ADC dan membandingkannya dengan data dengan
pengukuran thermometer.

4.3

Analisa Program

/*****************************************************
This program was produced by the
CodeWizardAVR V2.05.3 Standard
Automatic Program Generator
© Copyright 1998-2011 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l.
http://www.hpinfotech.com

Project

:

Version

:

Date

: 19/01/2016

Author

: WINDOWS 8

Company

:

Comments

:

Chip type

: Arduino Uno

Program type

: Application

AVR Core Clock frequency: 16,000000 MHz
Memory model

: Small

External RAM size
Data Stack size

:0
: 256

*****************************************************/

#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(2,3,4,5,6,7,8);
void setup() {
Serial.begin(9600);
lcd.begin(16, 2);
pinMode(13,OUTPUT);
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("PROJEK AKHIR 1");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("METROLOGI 2014");
delay(2000);
lcd.clear();

}

void loop() {
unsigned int sensorValue = analogRead(A5);
unsigned int temp=(500*sensorValue)/1024;
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print(temp);
lcd.print( " celcius");
delay(200);
if(temp>37 )
{
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("DEMAM");
digitalWrite(13,HIGH);
}
else
{
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("NORMAL");
digitalWrite(13,LOW);
}
delay(500);
lcd.clear();
}

4.4.

Flowchart Program

4.1. Gambar flowchart program

BAB 5
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1

Kesimpulan
Setelah dilakukan pengujian hasil pengukuran, dapat diambil beberapa kesimpulan:

1. Sensor suhu yang digunakan adalah sensor LM35. Sensor ini akan merubah parameter
suhu menjadi parameter tegangan. Tegangan yang dihasilkan sensor ini akan
diumpankan pada sebuah Arduino Uno. Arduino Uno akan membaca tegangan dari
tiap sensor dan kemudian akan menampilkannya di sebuah LCD karakter.
2. Rangkaian ini digunakan sebagai pusat pemrosesan data. Pada rangkaian ini, tegangan
yang berasal dari LM35 akan diubah menjadi data digital oleh Arduino Uno.
Kemudian data tersebut dikonversi menjadi data suhu dan kemudian ditampilkan pada
LCD.
3. LM35 adalah komponen sensor suhu berukuran kecil seperti transistor (TO-92).
Komponen yang sangat mudah digunakan ini mampu mengukur suhu hingga 100 derajad
Celcius. Dengan tegangan keluaran yang terskala linear dengan suhu terukur, yakni 10
milivolt per 1 derajad Celcius, maka komponen ini sangat cocok untuk digunakan sebagai
untuk bereksperimen, atau bahkan untuk aplikasi-aplikasi seperti mesin pasteurisasi, atau
termometer badan digital. LM35 dapat disuplai dengan tegangan mulai 4V-30V DC
dengan arus pengurasan 60 mikroampere.

4. Dari hasil percobaan yang telah dilakukan pada penelitian ini, yaitu pengujian pada
ruangan 1 dengan ukuran ruangan 4 meter dikali 3 meter dengan banyak aktifitas.
Kenaikan suhu yang dideteksi oleh alat pendeteksi suhu naik dengan cepat. Sedangkan
pada ruangan 2 dengan ukuran ruangan 9 meter dikali 12 meter dan aktifitas sedikit.
Kenaikan suhu yang dideteksi oleh alat pendeteksi suhu naik dengan stabil. Dari
pengujian di atas dapat disimpulkan bahwa luas ruangan dan banyaknya aktifitas dapat
mempengaruhi kenaikan suhu dan pembacaan sensor suhu pada sensor suhu LM35
yang terpasang pada alat pendeteksi suhu.

5.2

Saran
Beberapa tambahan yang diperlukan dalam meningkatkan kemampuan alat ini adalah:

1. Dilakukan penyempurnaan pada desain, hardware termasuk pemilihan sensor dan
mikrokontrolernya agar didapat rangkaian lebih sempurna.
2. Pada pengembangan selanjutnya diharapkan aplikasi memiliki tampilan yang lebih
baik, serta dilengkapi dengan catatan nilai-nilai sensor setiap periode tertentu. Hasil
pengujian ditampilkan menggunakan Aplikasi Android.
3. Pada penelitian ini pengujian hanya dilakukan terbatas dengan menggunakan ruangan
tertentu dan bekerja berdasarkan prototype. Maka untuk proyek penelitian selanjutnya
diharapkan pengujian dilakukan pada ruangan sesungguhnya yang lebih fleksibel dan
mudah digunakan.
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LAMPIRAN
#include <LiquidCrystal.h>
#include <Wire.h>
LiquidCrystal lcd(2,3,4,5,6,7,8);
void setup() {
// put your setup code here, to run once:
Serial.begin(9600);
lcd.begin(16, 2);
pinMode(13,OUTPUT);
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("PROJEK AKHIR DUA");
Serial.println("PROJEK AKHIR DUA");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.println("M AGUNG GUMELAR");
Serial.println("M AGUNG GUMELAR");
Serial.println("ALAT UKUR SUHU RUANG");
delay(3000);
lcd.clear();
}

void loop() {
// put your main code here, to run repeatedly:
unsigned int sensorValue = analogRead(A5);
unsigned int temp=(500*sensorValue)/1024;
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("SUHU RUANG");
Serial.print(temp);
Serial.println( " celcius");

lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(temp);
lcd.print( " celcius");
delay(200);
lcd.clear();
}

