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ABSTRAK 

Pemantauan suhu dan pengendalian mesin pendingin ruangan sangat tidak efektif untuk dilakukan secara 

manual pada gedung bertingkat yang terdiri dari banyak ruangan. Penelitian ini dilakukan untuk merancang 

alat pemantau suhu dan pengendali mesin pendingin otomatis melalui computer yang terhubung secara 

online menggunakan modul mikrokontroler dan komponen LM35DZ sebagai sensor suhu yang dipasang 

pada setiap ruangan. Data hasil identifikasi suhu dari sensor dikirimkan ke database local melalui modul 

Mikrokontroler. Pemantauan suhu dan pengendalian mesin pendingin dilakukan melalui web browser 

dengan mengakses halaman antarmuka PHP menggunakan komputer. Hasil pengujian menunjukkan bahwa 

suhu ruangan dapat ditampilkan di web browser dengan tingkat akurasi 90%. Mesin pendingin dapat 

menyala atau mati secara otomatis dengan prosentase keberhasilan 93%. 

 

Kata Kunci—Pengendali Mesin Pendingin, Pemantau Suhu 

 
1. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Bagi manusia, suhu ruangan yang tidak sesuai 

akan menyebabkan ketidaknyamanan bahkan dapat 

berdampak buruk bagi kesehatan.  Berdasarkan 

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 

Nomor 1405/MENKES/SK/XI/2002 tentang 

Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja 

Perkantoran dan Industri, suhu ruangan yang sesuai 

berkisar antara 18 – 28 °C. Suhu ruangan juga 

berpengaruh terhadap benda atau peralatan di dalam 

ruangan tersebut, seperti pada ruang server, tempat 

penyimpanan daging, ruang jenazah di rumah sakit, 

dan lain - lain. Berdasarkan masalah – masalah yang 

telah diuraikan di atas, terlihat bahwa pemantauan 

dan pengendalian suhu ruangan merupakan hal yang 

penting dilakukan.  

Pemantauan suhu dapat dilakukan dengan 

memasang termometer di setiap ruangan. Kemudian, 

dilakukan pengecekan suhu ruangan secara berkala 

dengan melihat hasil pengukuran pada termometer. 

Sedangkan pengendalian suhu ruangan dapat 

dilakukan dengan menyalakan atau mematikan 

mesin pendingin di dalam ruangan.  

Pengendalian mesin pendingin saat ini cenderung 

dilakukan dengan menggunakan remote control dan 

saklar, dimana pengendalian harus dilakukan di 

dalam ruangan tersebut. Hal ini dinilai kurang efektif 

bila terdapat lebih dari satu ruangan yang hendak 

dipantau dan dikendalikan mesin pendinginnya. Oleh 

karena itu, perlu sebuah alat yang diharapkan 

mampu memantau suhu dan mengendalikan mesin 

pendingin di beberapa ruangan secara bersamaan. 

1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah 

bagaimana merancang sebuah sistem pemantau suhu 

dan pengendali mesin pendingin ruangan untuk 

ruangan yang banyak melalui komputer. 

1.3. Batasan Masalah 
a. Penelitian ini dilakukan mengukur suhu ruangan 

dengan menggunakan sensor LM35DZ yang 

terhubung dengan modul mikrokontroler. 

b. Modul mikrokontroler yang digunakan pada 

penelitian ini adalah Arduino Uno. 

c. Pengukuran suhu ruangan yang dapat dilakukan 

antara 16°C sampai 40°C. 

d. Pendingin yang digunakan adalah kipas DC 

yang dipasang pada setiap ruangan. 

e. Penelitian ini menggunakan modul Ethernet 

Shield W5100 dengan kabel UTP Cat5e sebagai 

penghubung modul mikrokontroler dengan 

komputer. 

1.4. Tujuan dan Manfaat 

Tujuan dari penelitian ini adalah merancang alat 

pemantau suhu dan pengendali mesin pendingin 

otomatis untuk delapan ruangan secara bersamaan 

melalui komputer. Manfaat dari penelitian ini adalah 

sistem yang dirancang dapat memberikan 

kemudahan dalam memantau dan mengendalikan 

mesin pendingin ruangan, karena dapat dilakukan 

melalui komputer untuk delapan ruangan sekaligus, 

tanpa harus memeriksanya ke setiap ruangan. 

2. Metode penelitian 

2.1. Konsep Rancangan 

Sebelum membuat perancangan alat, maka harus 

ditentukan terlebih dahulu konsep dari rancangan 

alat yang akan dibuat. Alat pemantau dan pengendali 

suhu ruangan ini dirancang dengan tujuan agar data 

suhu dapat dipantau dan dikendalikan melalui 

komputer. Gambar 1 adalah blok diagram yang 

menggambarkan konsep dasar dari alat yang akan 

dirancang. 



Prosiding Seminar Nasional Inovasi Teknologi dan Ilmu Komputer (SNITIK)   ISBN : XXX – XXX 
Medan, 26 April 2018 

 

 

101 

 

 

 

Gambar 1 Blok Diagram Alat Pemantau dan 

Pengendali Mesin Pendingin Otomatis 

 

Alat yang akan dirancang terdiri dari dua proses 

kerja. Proses yang pertama adalah memantau suhu 

ruangan. Sensor suhu akan mendeteksi suhu ruangan 

dan mengirimkannya ke modul mikrokontroler 

dalam bentuk sinyal analog. Kemudian sinyal analog 

tersebut akan diproses di dalam mikrokontroler dan 

diubah ke dalam besaran suhu. Besaran suhu yang 

diperoleh dikirim ke komputer untuk disimpan di 

dalam database lokal.  

Modul mikrokontroler terhubung ke komputer 

dengan menggunakan modul ethernet melalui kabel 

UTP cat5e bertipe cross-over. Komputer bertindak 

sebagai server yang menyimpan semua data-data 

berkaitan dengan suhu ruangan, sedangkan modul 

mikrokontroler bertindak sebagai klien. Untuk 

mengirimkan data suhu, modul mikrokontroler 

sebagai klien akan melakukan http request kepada 

komputer sebagai server untuk mengakses file PHP. 

File PHP ini berperan untuk terhubung ke database 

server dan mengirimkan data suhu. Data suhu dapat 

dilihat melalui web browser dengan mengakses 

halaman web yang telah dibuat khusus untuk 

menampilkan data suhu ruangan. 

Proses yang kedua adalah mengendalikan suhu 

ruangan. Pengendalian suhu ruangan dilakukan 

dengan memberikan input berupa suhu ruangan 

standar melalui web browser. Selanjutnya, suhu 

ruangan yang terdeteksi akan dibandingkan dengan 

suhu ruangan standar. Jika suhu ruangan yang 

terdeteksi lebih tinggi dari suhu ruangan standar, 

maka status pendingin adalah menyala. Sebaliknya, 

jika suhu ruangan yang terdeteksi lebih rendah dari 

suhu ruangan standar, maka status pendingin adalah 

mati. Hasil perbandingan suhu menghasilkan umpan 

balik untuk mengendalikan pendingin. Hal ini 

menunjukkan bahwa sistem kendali yang dirancang 

adalah sistem kendali lingkar tertutup (close loop). 

 

Gambar 2 Diagram Sistem Kendali Suhu 

Ruangan 

 

Status pendingin yang telah diperoleh akan 

tersimpan di database server. Untuk memperoleh 

status pendingin, modul mikrokontroler akan 

melakukan http request kepada server setiap kurun 

waktu tertentu. Request dilakukan untuk mengakses 

file PHP yang bertugas mengambil status pendingin 

dari database. Status pendingin akan diperoleh 

melalui respon yang diberikan oleh server. 

Kemudian modul mikrokontroler akan menyalakan 

dan mematikan relay sesuai dengan status yang 

diperoleh. 

1.1. Perancangan Perangkat Keras (Hardware) 

Dalam penelitian ini, komponen dan modul-modul 

yang digunakan adalah : 

a. Sensor suhu menggunakan IC LM35DZ 

b. Analog multiplekser menggunakan IC CD4051 

c. Modul Arduino Uno 

d. Modul Ethernet Shield W5100 

e. Modul Relay 8 channel 

 

Gambar 3Blok Diagram Rangkaian Modul 

1.2. Perhitungan Sensor Suhu LM35DZ 

Mikrokontroler merupakan alat yang didalamnya 

memiliki memori terbatas. Sehingga mikrokontroler 

juga memiliki kemampuan mencacah yang terbatas 

juga. Input analog pada Arduino merupakan cacahan 

dari 0 hingga 1023. Artinya, 0 berarti 0 volt, dan 

1023 berarti 5 volt karena tegangan referensi yang 

digunakan adalah 5 volt. Dengan demikian, Arduino 

memiliki kemampuan mencacah hingga 1023. 

Artinya, setiap cacahan akan memiliki nilai 5/1023 

V. 

Tegangan ideal yang keluar dari LM35 

mempunyai perbandingan 100 °C setara dengan 1 

Volt. Jadi, nilai temperatur adalah 
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1.3. Perancangan Perangkat Lunak (Software) 

1.3.1. Perancangan User Interface 

Perancangan antarmuka menggunakan skrip PHP 

sehingga dapat diakses melalui web browser. 

Rancangan antarmuka ini berfungsi untuk 

menampilkan data suhu 8 (delapan) ruangan, beserta 

status kipas pada setiap ruangan dalam bentuk tabel. 

Selain itu, juga berfungsi untuk menginput suhu 

ruangan standar yang diinginkan pengguna dalam 

pengendalian suhu ruangan. Tampilan user interface 

pemantau dan pengendali suhu ruangan dapat dilihat 

pada Gambar 4. 

 

Gambar 4 Rancangan User Interface 

 

1.3.2. Perancangan Program Akses Database 

Pada alat yang akan dirancang ini, Arduino harus 

dapat mengirim data suhu ke database server dan 

mengambil data status pendingin dari database 

server. Agar Arduino dapat terhubung ke database, 

maka perlu dibuat skrip PHP untuk mengakses 

database. Terdapat 2 skrip PHP yang dibuat untuk 

mengakses database diantaranya: 

1. koneksi.php 

Skrip ini berguna untuk memulai koneksi dengan 

database MySQL. 

2. update.php 

Skrip ini berguna untuk mengirim data suhu dari 

Arduino dan memperbaharui data suhu pada 

database. Skrip ini juga berguna untuk mengambil 

data status pendingin pada database. 

 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1.1. Pengujian Koneksi Ethernet Shield 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah 

Ethernet Shield telah terhubung ke komputer. 

Pengujian dilakukan melalui command prompt 

dengan melakukan ping terhadap ip address Ethernet 

Shield yang sebelumnya telah dideklarasikan pada 

program Arduino yaitu 192.168.1.177. Hasil 

pengujian dapat dilihat pada Gambar 5. 

 

 

Gambar 5 Hasil Pengujian Ethernet Shield 

Hasil pengujian menunjukkan bahwa Ethernet 

Shield telah memberikan respon ke komputer. Hal 

ini menunjukkan bahwa Ethernet Shield telah dapat 

bekerja dengan baik. 

1.2. Pengujian Analog Multiplekser 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah 

analog multiplekser dapat mengirimkan sinyal 

analog dari delapan sensor suhu ke satu pin analog 

Arduino secara bergantian. Pengujian dilakukan 

dengan memberikan bit-bit melalui Arduino Uno 

kepada analog multiplekser sesuai dengan Tabel 

Kebenaran pada Tabel 1.  

TABEL1 
TABEL KEBENARAN ANALOG MULTIPLEKSER 

Input States “On” 

Channels C B A 

0 0 0 0 

0 0 1 1 

0 1 0 2 

0 1 1 3 

1 0 0 4 

1 0 1 5 

1 1 0 6 

1 1 1 7 

 

Analog multiplekser akan memilih satu dari 

delapan sinyal sesuai dengan bit-bit yang diterima, 

untuk diteruskan ke Arduino. Hasil pengujian 

multiplekser ditampilkan pada serial monitor 

Arduino ditunjukkan pada Gambar 6. 
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Gambar 6 Hasil Pengujian Analog Multiplekser 

 

Hasil pengujian di atas menunjukkan bahwa 

Arduino telah mengirimkan bit-bit ke analog 

multiplekser dan sinyal berhasil diteruskan ke 

Arduino. Selanjutnya Arduino melakukan 

pemrosesan sinyal yang diterima dan ditampilkan ke 

serial monitor dalam besaran suhu. 

1.3. Pengujian LM35 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah 

LM35 dapat memberikan hasil pengukuran suhu 

yang sesuai. Pengujian dilakukan dengan melakukan 

pengukuran suhu setiap ruangan dengan termometer 

terkalibrasi dan  membandingkan dengan hasil 

pengukuran sensor suhu. Tabel 2 merupakan data 

hasil pengukuran dengan termometer dan sensor 

suhu LM35. 

TABEL2 
TABEL PENGUJIAN SENSOR SUHU LM35 

Nama Ruangan Sensor Suhu 

(°C) 

Thermometer (°C) 

Ruang 1.1 31,06 30 

Ruang 1.2 30,42 30 

Ruang 1.3 30,81 30 

Ruang 1.4 30,79 30 

Ruang 2.1 30,92 30 

Ruang 2.2 31,24 30 

Ruang 2.3 30,54 30 

Ruang 2.4 31,00 30 

Hasil pengujian menunjukkan bahwa hasil 

pengukuran sensor suhu mendekati hasil pengukuran 

dengan termometer terkalibrasi. Hal ini 

menunjukkan sensor suhu telah bekerja dengan baik. 

1.4. Hasil Pengujian 

Pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah 

alat dapat bekerja sesuai dengan yang diharapkan. 

Pengujian dilakukan dengan memberikan panas ke 

setiap ruangan hingga suhu ruangan lebih tinggi dari 

suhu yang diinginkan. Selanjutnya, dilakukan 

pengamatan terhadap kondisi relay dan kipas. Hasil 

pengujian dapat dilihat pada Tabel 3. 

TABEL3 
TABEL HASIL PENGUJIAN 

Nama 

Ruangan 

Suhu 

Ruangan 

Suhu yang 

Diinginkan 

Status Kipas 

Ruang 1.1 31,27 35 Tidak 

Menyala 

Ruang 1.2 44,12 33 Menyala 

Ruang 1.3 39,66 37 Menyala 

Ruang 1.4 30,70 36 Tidak 

Menyala 

Ruang 2.1 32,08 35 Tidak 

Menyala 

Ruang 2.2 47,53 33 Menyala 

Ruang 2.3 53,68 33 Menyala 

Ruang 2.4 31,85 37 Tidak 

Menyala 

 

4. KESIMPULAN 

Setelah melakukan penelitian ini, maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut. 

1. Alat yang dirancang dapat melakukan pemantauan 

dan pengendalian suhu delapan ruangan melalui 

komputer.  

2. Pendeteksi suhu ruangan dan relay untuk 

mengendalikan pendingin terhubung ke komputer 

pada jaringan lokal. Data hasil sensor dan status 

pendingin disimpan pada database di komputer 

setiap satu detik. 

3. Pemantauan dan pengendalian suhu ruangan dapat 

dilakukan melalui web browser dengan 

mengakses halaman antarmuka yang telah dibuat. 
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