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ABSTRAK 

 

Ruang Server adalah ruang yang paling penting dalam sebuah instansi 

atau perusahaan kareana di ruang ini disimpan komputer server dan berbagai 

perangkat jaringan lainya yang digunakan untuk proses transfer data menampilkan 

isi dari web server perusahaan tersebut. Oleh karena itu dibutuhkanya standar 

suhu kerja yang dapat memaksimalkan kerja komputer server dan perangkat 

jaringan lainya.  

Koperasi Warga Semen Gresik (KWSG) Gresik Memiliki masalah pada 

ruang server yang harus bekerja pada suhu optimal yaitu pada rentan 20°C – 25°C 

sedangkan pada kenyataanya sulit untuk mendapatkan rentan pada suhu tersebut 

karena jika Air Conditioner (AC) di setting pada suhu 20°C maka pada 

kenyataanya ruang server tidak dapat mempertahankan rentan suhu 20°C – 25°C 

tersebut. jika di setting di suhu 16°C maka suhu ruang yang didapatkan akan 

dibawah rentan suhu optimal tersebut. hal ini dikarenakan di ruang server terdapat 

4 buah Air Conditioner (AC). 

Dari kekurangan di atas akan dibuat suatu Dari kekurangan di atas akan 

dibuat suatu Alat Kontroller yang dapat secara otomatis menurunkan dan 

menaikan suhu apabila suhu ruang server akan melebihi atau kurang dari suhu 

optimal. Dan ditampilkan oleh LCD 1602 dan Web based view, Menggunakan 

Mikro Kontroller Arduino dengan Ethernet Shield,dan IR Transmitter.Sehingga 

dapat memantau keadaan suhu di ruang server Koperasi Warga Semen Gresik 

(KWSG) Gresik. 

. 

Kata Kunci: Arduino, IR Transmiter,  Ethernet Shield..
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

 Perkembangan teknologi senantiasa terus berkembang dari waktu ke 

waktu sesuai dengan tuntutan kebutuhan hidup setiap manusia. Hampir di segala 

bidang teknologi mempunyai peranan penting demi memudahkan segala sesuatu 

masalah yang timbul dari berjalannya sebuah sistem. Teknologi Komputer dan 

Informasi merupakan salah satu terobosan teknologi yang sangat membantu 

kebutuhan hidup manusia, selain menyediakan media informasi dari berbagai 

bidang ilmu pengetahuan, teknologi informasi diharapkan menjadi media yang 

dapat mengontrol kebutuhan serta keinginan setiap para penggunanya. 

Sebuah koperasi adalah salah satu aspek yang ikut terkena dampak dari 

berkembangnya teknologi informasi. Koperasi pun kini menginginkan segala 

sesuatu berjalan dengan seefektif mungkin. Pada saat ini sudah banyak koperasi 

yang memanfaatkan fungsi atau jasa dari IT Support untuk menangani 

permasalahan yang berhubungan dengan software maupun hardware yang dipakai 

oleh koperasi tersebut, sehingga peran sistem komputer dalam suatu perusahaan 

sangatlah dibutuhkan. 

Koperasi Warga Semen Gresik (KWSG) Gresik adalah sebuah koperasi 

Indonesia yang masuk dalam koperasi besar dunia (Global World Co-operative 

Monitor) yang bergerak dibagian simpan pinjam,perdagangan bahan dan 

bangunan, perdagangan bahan industri, wilayah Seluruh Jawa, Bali, dan Nusa 

Tenggara. Dalam hal ini dapat dipastikan Koperasi Warga Semen Gresik (KWSG) 

Gresik memiliki jumlah lokasi yang banyak di area kerjanya. Hal ini menjadikan 

tantangan sekaligus kendala khususnya bagi fungsi IT (Informasi Teknologi) 

untuk mengintegrasikan semua program dan data pada satu lokasi yang berada 

pada ruang server. 

Oleh karena itu, Koperasi Warga Semen Gresik (KWSG) Gresik, 

khususnya fungsi IT bertanggung jawab akan berjalanya kinerja komputer server 

dan perangkat jaringan yang ada demi menciptakan kinerja optimal dari server – 

server KWSG. Suhu ruang adalah faktor penujang yang berpengaruh besar pada 
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kinerja server dan perangkat jaringan lainya karena jika suhu tidak mencapai 

range 18°C - 23°C maka kinerja kipas server akan bekerja ekstra untuk 

menstabilkan suhu server bahkan bila suhu mencapai diatas 30°C server bisa 

mengalami kegagalan system / Down. 

 

1.2 PERUMUSAN MASALAH  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut: Bagaimana menciptakan suhu ruangan yang stabil pada range 

18°C - 23°C agar dapat menunjang kinerja server dan perangkat jaringan dapat 

bekerja secara optimal. 

 

1.3 BATASAN MASALAH 

Pada pelaksanaan Kerja Praktik ini, terdapat beberapa batasan masalah, 

antara lain: 

a. Kontroller Suhu Air Coditioner (AC) hanya bisa digunakan untuk AC yang 

telah direkam data remotnya. 

b. Dapat memberikan informasi kondisi suhu dan kelembapan ruang server 

yang tersambung satu jaringan dan melalui lcd 1602 pada kontroller. 

c. Menggunakan Arduino Mega atau diatasnya. 

d. Menggunakan EthernetShield w5100 atau sejenis. 

e. Kode IR dari remote akan diterjemahkan oleh software AnalysIR. 

f. Monitoring via web megngunakan browser google chrome ,opera dan 

mozilla firefox 

 

1.4 TUJUAN KP  

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Kerja Praktik ini 

sebagai berikut: 

 

1.4.1 TUJUAN UMUM 

a. Sebagai persyaratan mahasiswa dalam menyelesaikan studi program S1 

Sistem Komputer Fakultas Teknologi dan Informatika Institut Bisnis dan 

Informatika Stikom Surabaya. 
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b. Mendapatkan pengalaman dalam lingkungan kerja. 

c. Mendapatkan kesempatan untuk berlatih menangani permasalahan dalam 

suatu perusahaan. 

d. Mengetahui dan memahami aplikasi ilmu yang didapat di instansi terkait. 

e. Melaksanakan studi banding antara teori yang diperoleh selama perkuliahan 

dengan aplikasinya dalam dunia kerja. 

f. Mengenal dan membiasakan diri terhadap dunia kerja sehingga dapat 

membangun etos kerja yang baik dan memperluas wawasan kerja. 

 

1.4.2 TUJUAN KHUSUS 

Memberikan kontribusi bagi Koperasi Warga Semen Gresik (KWSG) 

Gresik  dengan membuat suatu Sistem kontrol suhu dan monitoring ruang  yang 

berfungsi untuk memberikan informasi suhu dan kelembapan yang ada di lokasi 

ruang server dan dapat menurunkan dan menaikan suhu secara otomatis sehingga 

dapat mempertahankan suhu ruang optimal. 

 

1.5 MANFAAT KP 

 Laporan KP ini mempunyai beberapa manfaat yang bisa diambil oleh 

mahasiswa Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya dan Koperasi Warga 

Semen Gresik (KWSG) Gresik sebagai objek. Adapun manfaatnya sebagai 

berikut: 

 

1.5.1 MANFAAT BAGI KOPERASI WARGA SEMEN GRESIK (KWSG)  

 Manfaat yang diperoleh bagi Koperasi Warga Semen Gresik (KWSG) 

Gresik fungsi IT adalah mendapatkan system control dan informasi untuk 

memudahkan pekerja dalam menjalankan pekerjaannya. 

 

1.5.2 MANFAAT BAGI MAHASISWA 

 Manfaat yang diperoleh mahasiswa dengan mengikuti KP di Koperasi 

Warga Semen Gresik (KWSG) Gresik   fungsi IT (Informasi dan Teknologi) 

adalah mendapatkan pengalaman dalam lingkungan kerja serta dapat, 
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menerapkan ilmu-ilmu yang didapat di bangku kuliah pada dunia kerja yang 

nyata. 

 

1.5.3 MANFAAT BAGI UNIVERSITAS 

 Manfaat yang diperoleh bagi Institut Bisnis dan Informatika Stikom 

Surabaya adalah dapat menghasilkan lulusan yang memiliki keterampilan di 

lapangan dan mampu membina karakter kerja yang mampu mengembangkan 

kemampuan bidang ilmunya dalam kehidupan nyata. 

 

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN 

 

BAB I  PENDAHULUAN 

 Berisi latar belakang yang menjelaskan tentang pentingnya Kerja Praktik 

yang dilakukan, latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan Kerja Praktik, mandaat pengguna, metodologi yang 

dipakai selama Kerja Praktik, dan sistematika penulisan yang digunakan 

dalam penulisan laporan Kerja Praktik ini. 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan pustaka ini berisi tentang gambaran umum objek pekerjaan, 

pengertian-pengertian dasar dan menguraikan teori–teori yang 

berhubungan dengan topik yang dibahas dan dipakai dasar dalam 

menganalisa dan menyelesaikan masalah sebagai landasan menjadi 

kerangka pemikiran bagi penulis. 

 

BAB III METODOLOGI KERJA PRAKTIK 

Metode Kerja Praktik ini berisi tentang tahapan, jadwal, lokasi dan 

waktu penelitian, metode yang digunakan pada saat pelaksanaan Kerja 

Praktik, dan alur Kerja Praktik. 

 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 
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Bab ini akan membahas mengenai pengujian halaman utama serta 

tampilan input dan output dari hasil Kerja Praktik 

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Berisi tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil penganalisaan data 

dari bab bab sebelumnya. Dimana berisi tentang saran–saran yang 

diharapkan dapat bermanfaat dan dapat membangun serta 

mengembangkan isi laporan tersebut sesuai dengan tujuan penulisan 

Kerja Praktik. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1 SEJARAH KOPERASI WARGA SEMEN GRESIK (KWSG) 

Didirikan pada tanggal 29 Januari 1963, dengan nama: Koperasi Serba 

Usaha Karyawan Perusahaan Negara Semen Gresik, dengan bidang usaha menjual 

bahan pokok dan sayuran kepada pegawai PT. Semen Gresik kala itu. Kemudian 

berubah nama menjadi Koperasi Karyawan Warga Semen Gresik pada tanggal 17 

Desember 1967, sesuai dengan Badan Hukum : 1545/BH/II/12.67 Tanggal 06 

Februari 1985 diadakan perubahan nama dan Akta Perubahan Anggaran Dasar 

dengan nama “Koperasi Serba Usaha Warga Semen Gresik” dengan Badan 

hukumnya no. 1545A/BH/II/12.67 Tanggal 02 Nopember 1991 diadakan 

perubahan Anggaran Dasar dengan Badan Hukum No. 1545B/BH/II/12.67 

sekaligus perubahan nama menjadi “Koperasi Warga Semen Gresik” atau 

disingkat KWSG. Hal ini seiring dengan makin beragamnya bidang usaha saat itu 

(Simpan Pinjam, Percetakan, Foto copy, Jasa Boga dan Perdagangan Umum). 

Pesatnya pertumbuhan perekonomian Indonesia, mendorong pertumbuhan bisnis 

property. KWSG sebagai perusahaan yang selalu aktif melihat peluang yang ada, 

juga turut berbenah menyesuaikan diri dengan tuntutan bisnis yang sedang 

booming saat itu demi membangun kesejahteraan pegawai, anggota dan 

pemangku kepentingan lainnya. Sehingga pada tahun 1992, KWSG mendirikan 

bisnis Perdagangan Bahan Bangunan yang menjual produk Semen Gresik dan non 

semen (besi, board, asbes, paku, triplek). Untuk mendukung proses distribusinya, 

tahun 1995 KWSG menambahkan bisnis ekspedisi dalam lini bisnisnya. Tanggal 

30 Maret 2010 KWSG mengubah Anggaran Dasar & Rumah Tangga dengan Akta 

Perubahan No. 01/PAD/XVI.6/437.56/III/2010. Hal ini dikarenakan pada tahun 

2010 KWSG merambah bisnis di bidang Event Organizer, dengan menggunakan 

GarisComm sebagai brand-nya.  

Dengan adanya bisnis bidang entertainment ini membuktikan bahwa 

KWSG terus melakukan akselerasi perkembangan dan pertumbuhan usahanya. 

Eksistensi KWSG dari tahun ke tahun semakin berkembang dalam kancah bisnis 

nasional dibuktikan dengan masuknya KWSG dalam 100 Koperasi Besar 
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Indonesia dan 300 Koperasi Besar Dunia (World Co-operative) sejak tahun 2013. 

Apresiasi atas prestasi KWSG tersebut juga diperoleh dari Kementerian Koperasi 

dan UKM dengan diundangnya KWSG ke Jakarta untuk penyerahan Nomor 

Induk Koperasi (NIK) oleh Menteri Koperasi dan UKM, AA Gede Ngurah 

Puspayugo pada tanggal 25 Mei 2015 dengan Nomor : 3525090010034. Pada 

tanggal 17 September 2015, KWSG menancapkan tonggak baru sebagai 

perusahaan manufaktur, dengan diresmikannya pabrik papan datar semen Gress 

Board di Mojosari. Tujuan didirikannya pabrik tersebut adalah untuk 

mengantisipasi adanya lost market share dan juga untuk memenuhi permintaan 

pasar atas board yang semakin menjanjikan. Pada tanggal 09 Nopember 2015 

dilakukan launching produk Gress Board 

 

2.1.1 UNIT SIMPAN PINJAM 

 

Unit Simpan Pinjam merupakan unit bisnis 100% hanya untuk melayani 

anggota baik berupa simpanan maupun pinjaman dengan bunga kompetitif. Dalam 

rangka meningkatkan pelayanan kepada Anggota, unit bisnis ini terus melakukan 

inovasi dan terobosan. Selain melakukan kerjasama yang saling menguntungkan 

dengan pihak perbankan selaku pendukung dana. Langkah strategis lainnya adalah 

dengan meningkatan kualitas layanan melalui sistem aplikasi teknologi informasi 

bernama PUSAKA yang berbasis PHP serta mengembangkan aplikasi kartu bagi 

anggota yang diberi nama Si Pintar (Simpan, Pinjam dan Tarik Tunai). Selain itu 

unit simpan pinjam KWSG juga mengikutsertakan pinjaman anggota pada 

asuransi penjaminan kredit untuk kenyamanan anggota di kemudian hari apabila 

terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. 

 

2.1.2 RETAIL V-MART 

 

Unit Ritel KWSG dengan menggusung nama V-Mart, menjual ane - ka 

kebutuhan mulai dari keperluan sehari-hari, peralatan rumah tangga hingga barang 

elektronika. Unit bisnis ritel ini menerima pembayaran anggota dengan 

menggunakan kartu SiPINTAR yang didalamnya sudah terintegrasi dengan 
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jumlah SHU anggota. Sehingga anggota tidak perlu membayar tunai. Anggota 

cukup menggesek SiPINTAR ke mesin EDC yang tersedia di toko. Keuntungan 

yang diperoleh anggota dengan berbelanja ke V-Mart selain mendapatkan SHU, 

pembelian juga bisa dirubah menjadi pembelian kredit khusus barang elektronik 

selama plafon kredit anggota yang bersangkutan masih terpenuhi. Selain melayani 

anggota, V-Mart juga melayani tranksaksi bagi non anggota. Kini V-Mart pun 

dilengkapi dengan mesin EDC Perbank - an untuk kemudahan dan kenyamanan 

bagi konsumen. 

 

2.1.3 THE LEGEND RESTO 

 

 The Legend Resto merupakan pengembangan dari usaha kantin yang dirintis 

sejak berdirinya KWSG untuk memenuhi permintaan dan selera pasar yang terus 

berkembang. Dengan 3 konsep menu yaitu Indonesian, Seafood, and Grill, the 

Legend Resto KWSG yakin bisa mendapatkan tempat dihati penggemar kuliner di 

Gresik dan sekitarnya. Menempati bangunan dua lantai di lingkungan Wisma A. 

Yani Semen Indonesia, resto bernuansa modern minimalis ini juga menyediakan 

ruangan untuk rapat, workshop, maupun resep - si pernikahan ataupun perayaan 

lainnya bebas biaya sewa tempat . Untuk memberi manfaat lebih pada anggota, 

the Legend Resto memberikan diskon pada setiap transaksi yang dilakukan oleh 

ang - gota. Sedangkan untuk non anggota, the Legend Resto pun tetap 

memberikan benefit dengan mengadakan promo yang berbeda tiap bulannya. 

 

2.1.4 PERDAGANGAN UMUM 

 Unit bisnis yang bergerak dalam sektor perdagangan barang industry, 

barang tambang, dan event organizer & offset printing ini dibentuk dengan tujuan 

awal untuk melayani kebutuhan Semen Indonesia Group. Seiring dengan semakin 

berkembangnya bisnis, kini unit Perdagangan Umum KWSG juga melayani pihak 

di luar SMI Group. Perdagangan Umum Barang Industri Di sektor ini 

menyediakan jasa konstruksi dan pemeliharaan pabrik, menjadi agen untuk 

produk kabel listrik, filter bag, dust collector, rubber hose dan lain-lain. 

Perdagangan Umum Tambang Bidang ini melayani dan memasok barang tambang 
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seperti : batu trass, kapur, gypsum, maupun fly-ash ke pabrik SMI Group Event 

Organizer “GARISCOMM” “GARISCOMM” merupakan satu-satunya unit bisnis 

KWSG yang bergerak di bidang entertainment. Dibentuk pada tahun 2010 untuk 

menjawab kebutuhan SMI Group dalam menangani berbagai event yang 

digelarnya baik acara gathering, education & training, ceremony, maupun 

kegiatan brand activation dan lain-lain. Penjahitan Merupakan unit usaha KWSG 

yang dibentuk awal mulanya untuk memenuhi kebutuhan seragam dinas Semen 

Indonesia Group. Namun dengan semakin berkembangnya unit ini dan didukung 

oleh kepercayaan konsumen, kini unit usaha penjahitan KWSG juga melayani 

order dari perusahaan ataupun instansi lain. Tidak hanya sebatas seragam dinas 

tapi juga seragam cattle pack, wear pack, sepatu, jaket, dan lain-lain. Offset 

Printing Merupakan unit usaha KWSG yang dibentuk awal mulanya untuk 

memenuhi permintaan foto copy para pegawai dan anggota di lingkungan kerja 

PT. Semen Gresik. Kemudian dengan makin pesatnya permintaan yang tidak saja 

berasal dari induk tapi juga anak usaha, maka unit bisnis ini pun melebarkan 

sayapnya dengan menerima paket permintaan percetakan, mulai dari mendesain 

sampai menjadi produk jadi dengan kualitas prima. 

 

2.1.5 UNIT EKSPEDISI 

 Pesatnya pertumbuhan sektor industri bahan bangunan, menun - tut 

pendistribusian yang efisien dan efektif. Gayung pun bersam - but. KWSG 

menyambut peluang tersebut melalui unit Ekspedisi. Unit yang berlokasi di Desa 

Jenu, Tuban ini awal mulanya didirikan untuk melayani angkutan darat Semen 

Gresik dan mendistribusi - kannya ke pelosok Pulau Jawa. Dengan makin 

berkembangnya bisnis KWSG, unit Ekspedisi juga melayani angkutan darat untuk 

produk bahan bangunan non Semen Gresik, seperti asbes, board, besi, seng, paku, 

dan bendrat. Kini didukung teknologi aplikasi GPS dan memiliki kekuatan arma - 

da sendiri dan gabungan sebanyak 600 unit Ekspedisi siap menjadi mitra 

kepercayaan untuk mengangkut dan mendistribusikan baik produk Semen Gresik 

maupun non Semen Gresik lewat jalur darat 

 

2.1.6 UNIT PERDAGANGAN BAHAN BANGUNAN 
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Gambar 2.1 Peta Cabang PBB KWSG  

 

 Merupakan core business KWSG yang bergerak di bidang distribu - tor 

Semen Gresik dan bahan bangunan lainnya seperti besi, seng, paku, bendrat, dan 

asbes. Unit PBB ini juga berperan sebagai dis - tributor GRESS Board, produk 

papan datar semen milik KWSG. Memiliki 73 cabang yang tersebar di P. Jawa, 

Madura, Bali, Lombok, dan Sumatera.  

 

2.1.7 PABRIK GRESS BOARD 

 

 Merupakan unit bisnis manufaktur, menandai transformasi bisnis yang 

dijalankan oleh KWSG yang semula bergerak di bidang trading¸distributor, dan 

jasa yang diresmikan oleh Menteri Koperasi & UKM AAGN Puspayoga pada 

tanggal 17 September 2015 di atas lahan seluas 5,6 ha. Memiliki 2 line mesin 

dengan kapasitas terpasang 16 ribu lembar per hari, GRESS Board yang 

merupakan fiber cement board non asbestos ini menyasarsegmen pasar premium. 

Kelebihan GRESS BOARD dibanding produk cement board merk lain:  

 1. Ramah lingkungan  

 2. Lebih lentur  

 3. Mudah dipotong  

 4. Tahan benturan  

 5. Tahan api  

 6. Tahan air  

 7. Tahan rayap  

 8. Mudah diaplikasikan 
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Gambar 2.2 Logo KWSG 

 

 

 

 

2.2 VISI DAN MISI KOPERASI WARGA SEMEN GRESIK (KWSG) 

2.2.1 VISI  

Mendominasi Bisnis Perdagangan Bahan Bangunan di Asia Tenggara 

 

2.2.2 MISI 

1. Membangun kesejahteraan anggota,pegawai,dan pemangku 

kepentingan lainya sesuai cita- cita luhur koperasi. 

2. Menciptakan insan KWSG yang professional, produktif dan kredibel 

3. Berorientasi pada perbaikan berkelanjutan dengan “Good Corporate 

Governance” 

4. Mengadopsi perkembangan teknologi informasi dan system 

manajemen modern 

 

 

2.3 IT DI KOPERASI WARGA SEMEN GRESIK (KWSG)  GRESIK 

 

IT Pengembangan Sistem Informasi di KWSG memiliki area kerja di seluruh 

cabang (termasuk didalamnya 72 kantor cabang untuk Perdagangan Bahan 

Bangunan) dan seluruh unit kerja lainnya di wilayah Gresik beserta unit-unit kerja 

di Kantor Pusatnya. 

Dimana beberapa peran Fungsi IT adalah:  
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a. Melakukan kegiatan pemeliharaan terkait infrastruktur bussiness system 

operation, jaringan, data center and communication serta perangkat desktop, 

multimedia dan fasilitas/sarana TI yang lainnya di seluruh wilayah KWSG. 

b. Melakukan monitoring dan mengevaluasi kegiatan: 

‐ Analisa pengajuan perubahan untuk pengembangan. 

‐ Persiapan instalasi. 

terkait business system operation, jaringan, data center and communication 

serta perangkat desktop, multimedia dan fasilitas/sarana TI yang lainnya di 

wilayah KWSG. 

c. Memonitor dan mengevaluasi pengelolaan physical environment (fasilitas 

pendukung) untuk business system operation, jaringan, data center and 

communication serta perangkat desktop, multimedia dan fasilitas/sarana TI 

yang lainnya di wilayah KWSG. 

d. Memonitor dan mengevaluasi kegiatan: 

‐ Penyusunan disaster recovery plan. 

‐ Emergency respon program terkait pengelolaan. 

‐ Penanganan insiden. 

terkait permasalahan business system operation, jaringan, data center and 

communication serta perangkat desktop, multimedia dan fasilitas/sarana TI 

yang lainnya di wilayah KWSG. 

e. Memonitor dan mengevaluasi kegiatan pengelolaan siklus (life cycle) 

business system operation, jaringan, data center and communication serta 

perangkat desktop, multimedia dan fasilitas/sarana TI yang lainnya di wilayah 

KWSG. 

f. Memonitor dan mengevaluasi kegiatan pengelolaan pengamanan (security) 

terkait data yang dikelola business operation ,technology, dan data center di 

wilayah KWSG. 

 

2.4 STRUKTUR ORGANISASI 

Struktur organisasi terdiri dari struktur organisasi keseluruhan dan 

struktur organisasi sektor, karena Kerja Praktik dilaksanakan di Fungsi IT maka 
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Gambar 2.3 Struktur Organisasi Koperasi Warga Semen Gresik (KWSG) 

berikut ini adalah struktur organisasi keseluruhan dari Koperasi Warga Semen 

Gresik (KWSG) dan struktur organisasi fungsi IT. 

2.4.1 STRUKTUR ORGANISASI KOPERASI WARGA SEMEN GRESIK 

(KWSG) 

Pada struktur organisasi Koperasi Warga Semen Gresik 

ketua pengurus adalah jabatan tertinggi yang didampingi oleh dua 

eksekutif tinggi yaitu sekertaris pengurus dan bendahara pengurus.   

 

2.4.2 STRUKTUR ORGANISASI INFORMASI DAN TEKNOLOGI (IT) 

 

Pada unit manager pengembangan sistem informasi (IT) dipimpin 

langsung oleh bendahara pengurus pusat yang kemudian dibantu oleh 4 

kepala unit pada masing – masing bidang it yaitu maajer analisis desain 

sistem,pengembangan software, layanan basis data, manajer hardware 

dan jaringan.  
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Gambar 2.4 Struktur Organisasi Informasi Teknologi (IT) 

2.4.3 DEWAN PENGURUS  KWSG 

 Gambar 2.5 Dewan Pengurus KWSG 

 Dewan Pengurus dalam kwsg mempunyai jabatan 

tinggi dalam pelaksanaan harian jumlahnya ada 3 orang yang 

terdiri dari ketua pengurus ,bendahara pengurus ,dan sekertaris 

pengurus 

2.4.4 DEWAN PENGAWAS  KWSG 
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Gambar 2.6 Dewan Pengurus KWSG 

 

Dalam Pelaksanaanya KWSG diawasi oleh dewan 

pengawas yang berjumlah 3 orang   
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BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

3.1 DASAR TEORI 

 Dalam bagian bab ini penulis akan menjelaskan berbagai teori dasar yang 

ada dalam program yang penulis kerjakan dalam Kerja Praktik (KP) untuk 

menunjang penyelesaian Kerja Praktik. Khususnya mengenai dasar-dasar yang 

penulis gunakan dalam mengerjakan Sistem control dan monitoring suhu 

ruang server.  

 

3.1.1 SISTEM KOMPUTER 

Sistem Komputer adalah suatu sinergi antara perangkat lunak (software), 

perangkat keras (hardware) dan data, mesin pengolah data yang biasanya meliputi 

komputer, program aplikasi, jaringan, dan manusia untuk menghasilkan informasi. 

Sistem komputer ada pada hampir setiap perusahaan atau instansi untuk 

mendukung kegiatan bisnis mereka sehari-hari. 

 

3.1.2 MIKROKONTROLLER ARDUINO 

Arduino adalah pengendali mikro single-board yang bersifat open-

source, diturunkan dari Wiring platform, dirancang untuk memudahkan 

penggunaan elektronik dalam berbagai bidang. Hardwarenya memiliki prosesor 

Atmel AVR dan softwarenya memiliki bahasa pemrograman sendiri. 

  Arduino juga merupakan platform hardware terbuka yang ditujukan 

kepada siapa saja yang ingin membuat purwarupa peralatan elektronik interaktif 

berdasarkan hardware dan software yang fleksibel dan mudah digunakan. 

Mikrokontroler diprogram menggunakan bahasa pemrograman arduino yang 

memiliki kemiripan syntax dengan bahasa pemrograman C. Karena sifatnya yang 

terbuka maka siapa saja dapat mengunduh skema hardware arduino dan 

membangunnya. 

Arduino menggunakan mikrokontroler ATMega yang dirilis oleh Atmel 

sebagai basis, namun ada individu/perusahaan yang membuat clone arduino 
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dengan menggunakan mikrokontroler lain dan tetap kompatibel dengan arduino 

pada level hardware. Untuk fleksibilitas, program dimasukkan melalui bootloader 

meskipun ada opsi untuk membypass bootloader dan menggunakan downloader 

untuk memprogram mikrokontroler secara langsung melalui port ISP. 

 

Contoh macam – macam Arduino :  

 

A. ARDUINO UNO 

 Arduino UNO adalah sebuah board mikrokontroler yang didasarkan pada 

ATmega328 (datasheet). Arduino UNO mempunyai 14 pin digital input/output (6 

diantaranya dapat digunakan sebagai output PWM), 6 input analog, sebuahosilator 

Kristal 16 MHz, sebuah koneksi USB, sebuah power jack, sebuah ICSP header, 

dan sebuat tombol reset. Arduino UNO memuat semua yang dibutuhkan untuk 

menunjang mikrokontroler, mudah menghubungkannya ke sebuah computer 

dengan sebuah kabel USB atau mensuplainya dengan sebuah adaptor AC ke DC 

atau menggunakan baterai untuk memulainya. 

 

 Arduino Uno berbeda dari semua board Arduino sebelumnya, Arduino 

UNO tidak menggunakan chip driver FTDI USB-to-serial. Sebaliknya, fitur-fitur 

Atmega16U2 (Atmega8U2 sampai ke versi R2) diprogram sebagai sebuah 

pengubah USB ke serial. Revisi 2 dari board Arduino Uno mempunyai sebuah 

resistor yang menarik garis 8U2 HWB ke ground, yang membuatnya lebih mudah 

untuk diletakkan ke dalam DFU mode.Revisi 3 dari board Arduino UNO memiliki 

fitur – fitur baru sebagai berikut: 

 

 Pinout 1.0: ditambah pin SDA dan SCL yang dekat dengan pin AREF 

dandua pin baru lainnya yang diletakkan dekat dengan pin RESET, IOREFyang 

memungkinkan shield-shield untuk menyesuaikan tegangan yang disediakan dari 

board. Untuk ke depannya, shield akan dijadikan kompatibel/cocok dengan board 

yang menggunakan AVR yang beroperasi dengan tegangan 5V dan dengan 

Arduino Due yang beroperasi dengan tegangan 3.3V. Yang ke-dua ini merupakan 

sebuah pin yang tak terhubung, yang disediakan untuk tujuan kedepannya 
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Sirkit RESET yang lebih kuat 

Atmega 16U2 menggantikan 8U2 

 “Uno” berarti satu dalam bahasa Italia dan dinamai untuk menandakan 

keluaran (produk) Arduino 1.0 selanjutnya. Arduino UNO dan versi 1.0 akan 

menjadi referensi untuk versi-versi Arduino selanjutnya. Arduino UNO adalah 

sebuah seri terakhir dari board Arduino USB dan model referensi untuk papan 

Arduino, untuk suatu perbandingan dengan versi sebelumnya. 

 

Daya (Power) 

 

 Arduino UNO dapat disuplai melalui koneksi USB atau dengan sebuah 

power suplai eksternal. Sumber daya dipilih secara otomatis. Suplai eksternal 

(non-USB) dapat diperoleh dari sebuah adaptor AC ke DC atau battery. Adaptor 

dapat dihubungkan dengan mencolokkan sebuah center-positive plug yang 

panjangnya 2,1 mm ke power jack dari board. Kabel lead dari sebuah battery 

dapat dimasukkan dalam header/kepala pin Ground (Gnd) dan pin Vin dari 

konektor POWER.Board Arduino UNO dapat beroperasi pada sebuah suplai 

eksternal 6 sampai 20 Volt. Jika disuplai dengan yang lebih kecil dari 7 V, kiranya 

pin 5 Volt mungkin mensuplai kecil dari 5 Volt dan board Arduino UNO bisa 

menjadi tidak stabil. Jika menggunakan suplai yang lebih dari besar 12 Volt, 

voltage regulator bisa kelebihan panas dan membahayakan board Arduino UNO. 

Range yang direkomendasikan adalah 7 sampai 12 Volt. Pin-pin dayanya adalah 

sebagai berikut: 
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Gambar 3.1 Spesifikasi Arduino Uno 

 

VIN. Tegangan input ke Arduino board ketika board sedang menggunakan 

sumber suplai eksternal (seperti 5 Volt dari koneksi USB atau sumber tenaga 

lainnya yang diatur). Kita dapat menyuplai tegangan melalui pin ini, atau jika 

penyuplaian tegangan melalui power jack, aksesnya melalui pin ini. 

5V. Pin output ini merupakan tegangan 5 Volt yang diatur dari regulator pada 

board. Board dapat disuplai dengan salah satu suplai dari DC power jack (7-12V), 

USB connector (5V), atau pin VIN dari board (7-12). Penyuplaian tegangan 

melalui pin 5V atau 3,3V membypass regulator, dan dapat membahayakan board. 

Hal itu tidak dianjurkan. 

3V3. Sebuah suplai 3,3 Volt dihasilkan oleh regulator pada board. Arus 

maksimum yang dapat dilalui adalah 50 mA. 

GND. Pin ground. 

IOREF. Pin ini di papan Arduino memberikan tegangan referensi dengan yang 

mikrokontroler beroperasi. Sebuah perisai dikonfigurasi dengan benar dapat 
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membaca pin tegangan IOREF dan pilih sumber daya yang tepat atau 

mengaktifkan penerjemah tegangan pada output untuk bekerja dengan 5V atau 

3.3V.ATmega328 mempunyai 32 KB (dengan 0,5 KB digunakan untuk 

bootloader). ATmega 328 juga mempunyai 2 KB SRAM dan 1 KB EEPROM 

(yang dapat dibaca dan ditulis (RW/read and written) dengan EEPROM library) 

 

B. ARDUINO MEGA  

Arduino Mega 2560 adalah papan microcontroller berbasiskan Atmega 2560. 

Arduino Mega 2560  memiliki 54 pin digital input / output, dimana 15 pin dapat 

digunakan sebagai output PWM, 16 pin sebagai input analog, dan 4 pin 

sebagai UART (portserial hardware), 16 MHz kristal osilator, koneksi USB, jack 

power, header ICSP, dan tombol reset. Ini semua yang diperlukan untuk 

mendukung microcontroller. Cukup dengan menghubungkannya ke komputer 

melalui kabel USB atau power dihubungkan dengan adaptor AC – DC atau baterai 

untuk mulai mengaktifkannya. Arduino Mega 2560 kompatibel dengan sebagian 

besar shield yang dirancang untuk Arduino Duemilanove atau Arduino Diecimila. 

Arduino Mega 2560 adalah versi terbaru yang menggantikan versi Arduino Mega. 

Arduino Mega 2560 berbeda dari papan sebelumnya, karena versi terbaru sudah 

tidak menggunakan chip driver FTDI USB-to-serial. Tapi, 

menggunakan chip Atmega 16U2 (Atmega 8U2 pada papan Revisi 1 dan Revisi 

2) yang diprogram sebagai konverter USB-to-serial. Arduino Mega 2560 Revisi 2 

memiliki resistor penarik jalur HWB 8U2 ke Ground, sehingga lebih mudah untuk 

dimasukkan ke dalam mode DFU. 

Arduino Mega 2560 Revisi 3 memiliki fitur-fitur baru berikut: 

 Pinout : Ditambahkan pin SDA dan pin SCL yang dekat dengan pin AREF 

dan dua pin baru lainnya ditempatkan dekat dengan pin RESET, IOREF 

memungkinkan shield untuk beradaptasi dengan tegangan yang tersedia pada 

papan. Di masa depan, shield akan kompatibel baik dengan papan yang 

menggunakan AVR yang beroperasi dengan 5 Volt dan dengan Arduino Due yang 

beroperasi dengan tegangan 3.3 Volt. Dan ada dua pin yang tidak terhubung, yang 

disediakan untuk tujuan masa depan. 
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 Sirkuit RESET. 

 Chip ATmega16U2 menggantikan chip Atmega 8U2. 

Tabel 3.1 Spesifikasi dari Arduino Mega 2560 

Microcontroller ATmega 2560 

Tegangan Operasi 5V 

Inputvoltage (disarankan) 7-12V 

InputVoltage (limit) 6-20V 

Jumlah pin I/O digital 54 (15 pin digunakan sebagai output PWM) 

Jumlah pin input analog 16 

Arus DC tiap pin I/O 40 mA 

Arus DC untuk pin 3.3V 50 mA 

Flash Memory 256 KB (8 KB digunakan untuk bootloader) 

SRAM 8 KB 

EEPROM 4 KB 

Clock Speed 16 MHz 
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Gambar 3.2 Pemetaan Pin ATMega 2560 

 Daya (Power) 

    Arduino Mega dapat diaktifkan melalui koneksi USB atau dengan catu daya 

eksternal. Sumber daya dipilih secara otomatis. Sumber daya eksternal (non-USB) 

dapat berasal baik dari adaptor AC-DC atau baterai. Adaptor dapat dihubungkan 

dengan mencolokkan steker 2,1 mm yang bagian tengahnya terminal positif ke 

ke jack sumber tegangan pada papan. Jika tegangan berasal dari baterai dapat 

langsung dihubungkan melalui header pin Gnd dan pin Vin dari konektor 

POWER. 

   Papan Arduino ATmega 2560 dapat beroperasi dengan pasokan daya eksternal 6 

Volt sampai 20 volt. Jika diberi tegangan kurang dari 7 Volt, maka, pin 5 Volt 

mungkin akan menghasilkan tegangan kurang dari 5 Volt dan ini akan membuat 

papan menjadi tidak stabil. Jika sumber tegangan menggunakan lebih dari 12 

Volt, regulator tegangan akan mengalami panas berlebihan dan bisa merusak 

papan. Rentang sumber tegangan yang dianjurkan adalah 7 Volt sampai 12 Volt. 
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Pin tegangan yang tersedia pada papan Arduino adalah sebagai berikut: 

 VIN: Adalah input tegangan untuk papan Arduino ketika menggunakan 

sumber daya eksternal (sebagai ‘saingan’ tegangan 5 Volt dari koneksi USB atau 

sumber daya ter-regulator lainnya). Anda dapat memberikan tegangan melalui pin 

ini, atau jika memasok tegangan untuk papan melalui jack power, kita bisa 

mengakses/mengambil tegangan melalui pin ini. 

 5V: Sebuah pin yang mengeluarkan tegangan ter-regulator 5 Volt, dari pin 

ini tegangan sudah diatur (ter-regulator) dari regulator yang tersedia (built-in) 

pada papan. Arduino dapat diaktifkan dengan sumber daya baik berasal dari jack 

power DC (7-12 Volt), konektor USB (5 Volt), atau pin VIN pada board (7-12 

Volt). Memberikan tegangan melalui pin 5V atau 3,3V secara langsung tanpa 

melewati regulator dapat merusak papan Arduino. 

 3V3: Sebuah pin yang menghasilkan tegangan 3,3 Volt. Tegangan ini 

dihasilkan oleh regulator yang terdapat pada papan (on-board). Arus maksimum 

yang dihasilkan adalah 50 mA. 

 GND: Pin Ground atau Massa. 

 IOREF: Pin ini pada papan Arduino berfungsi untuk memberikan referensi 

tegangan yang beroperasi pada microcontroller. Sebuah perisai (shield) 

dikonfigurasi dengan benar untuk dapat membaca pin tegangan IOREF dan 

memilih sumber daya yang tepat atau mengaktifkan penerjemah tegangan (voltage 

translator) pada output untuk bekerja pada tegangan 5 Volt atau 3,3 Volt. 

 Memori 

   Arduino ATmega 2560 memiliki 256 KB flash memory untuk menyimpan kode 

(8 KB digunakan untuk bootloader), 8 KB SRAM dan 4 KB EEPROM (yang 

dapat dibaca dan ditulis dengan perpustakaan EEPROM). 

 Input dan Output 

Masing-masing dari 54 digital pin pada Arduino Mega dapat digunakan 

sebagai input atau output, menggunakan fungsi pinMode() , digitalWrite() , dan 

digitalRead(). Arduino Mega beroperasi pada tegangan 5 volt. Setiap pin dapat 

memberikan atau menerima arus maksimum 40 mA dan memiliki resistor pull-
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up internal (yang terputus secara default) sebesar 20 – 50 kilo ohms. Selain itu, 

beberapa pin memiliki fungsi khusus, antara lain: 

 Serial yang digunakan untuk menerima (RX) dan mengirimkan (TX) data 

serial TTL. 

Tabel 3.2 Tabel Pin Serial RX dan TX 

Nomor Pin 

Nama Pin Peta Nama Pin 

2 

PE0 (RXD0/PCINT8) 

Digital pin 0 (RX0) 

3 

PE1 (TXD0) 

Digital pin 1 (TX0) 

12 

PH0 (RXD2) Digital pin 17 (RX2) 

13 PH1 (TXD2) 

Digital pin 16 (TX2) 

45 

PD2 (RXDI/INT2) Digital pin 19 (RX1) 

46 

PD3 (TXD1/INT3) 

Digital pin 18 (TX1) 

63 PJ0 (RXD3/PCINT9) 

Digital pin 15 (RX3) 

64 PJ1 (TXD3/PCINT10) 

Digital pin 14 (TX3) 
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 Eksternal Interupsi: Pin ini dapat dikonfigurasi untuk memicu 

sebuah interupsi pada nilai yang rendah, meningkat atau menurun, atau perubah 

nilai. 

Tabel 3.3 Tabel Pin Eksternal Interupsi 

Nomor Pin 

Nama Pin Peta Nama Pin 

6 PE4 (OC3B/INT4) 

Digital pin 2 (PWM) 

7 

PE5 (OC3C/INT5) Digital pin 3 (PWM) 

43 PD0 (SCL/INT0) 

Digital pin 21 (SCL) 

44 

PD1 (SDA/INT1) Digital pin 20 (SDA) 

45 PD2 (RXDI/INT2) 

Digital pin 19 (RX1) 

46 

PD3 (TXD1/INT3) 

Digital pin 18 (TX1) 

 SPI: Pin ini mendukung komunikasi SPI menggunakan SPI library. 

Pin SPI juga terhubung dengan header ICSP, yang secara fisik kompatibel dengan 

Arduino Uno, Arduino Duemilanove dan Arduino Diecimila. 
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Tabel 3.4 Tabel Pin SPI 

Nomor Pin 

Nama Pin Peta Nama Pin 

19 PB0 (SS/PCINT0) 

Digital pin 53 (SS) 

20 

PB1 (SCK/PCINT1) Digital pin 52 (SCK) 

21 PB2 (MOSI/PCINT2) 

Digital pin 51 (MOSI) 

22 

PB3 (MISO/PCINT3) 

Digital pin 50 (MISO) 

 LED: Pin 13. Tersedia secara built-in pada papan Arduino ATmega LED 

terhubung ke pin digital 13. Ketika pin diset bernilai HIGH, maka LED menyala 

(ON), dan ketika pin diset bernilai LOW, maka LED padam (OFF). 

 TWI: Pin 20 (SDA) dan pin 21 (SCL). Yang mendukung komunikasi TWI 

menggunakan Wirelibrary. Perhatikan bahwa pin ini tidak di lokasi yang sama 

dengan pin TWI pada Arduino Duemilanove atau Arduino Diecimila. 

   Arduino Mega 2560 memiliki 16 pin sebagai analog input, yang masing-masing 

menyediakan resolusi 10 bit (yaitu 1024 nilai yang berbeda). Secara default pin 

ini dapat diukur/diatur dari mulai Ground sampai dengan 5 Volt, juga 

memungkinkan untuk mengubah titik jangkauan tertinggi atau terendah mereka 

menggunakan pin AREF dan fungsi Analog Reference(). 

Ada beberapa pin lainnya yang tersedia, antara lain: 

 AREF: Referensi tegangan untuk input Digunakan dengan 

fungsi Analog Reference(). 
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 RESET: Jalur LOW ini digunakan untuk me-reset (menghidupkan 

ulang) microcontroller. Jalur ini biasanya digunakan untuk menambahkan 

tombol reset pada shield yang menghalangi papan utama Arduino. 

 Komunikasi 

     Arduino Mega 2560 memiliki sejumlah fasilitas untuk berkomunikasi dengan 

komputer, dengan Arduino lain, atau dengan microcontroller lainnya. Arduino 

ATmega 328 menyediakan 4 hardware komunikasi serial UART TTL (5 Volt). 

Sebuah chip ATmega 16U2 (ATmega 8U2 pada papan Revisi 1 dan Revisi 2) 

yang terdapat pada papan digunakan sebagai media komunikasi serial melalui 

USB dan muncul sebagai COM Port Virtual (pada Device komputer) untuk 

berkomunikasi dengan perangkat lunak pada komputer, untuk sistem operasi 

Windows masih tetap memerlukan file inf, tetapi untuk sistem operasi OS X dan 

Linux akan mengenali papan sebagai port COM secara otomatis. Perangkat lunak 

Arduino termasuk didalamnya serial monitor memungkinkan data tekstual 

sederhana dikirim ke dan dari papan Arduino. LED RX dan TX yang tersedia 

pada papan akan berkedip ketika data sedang dikirim atau diterima 

melalui chip USB-to-serial yang terhubung melalui USB komputer (tetapi tidak 

untuk komunikasi serial seperti pada pin 0 dan 1). 

    Sebuah Software Serial library memungkinkan untuk komunikasi serial pada 

salah satu pin digital Mega 2560. ATmega 2560 juga mendukung komunikasi 

TWI dan SPI. Perangkat lunak Arduino termasuk Wirelibrary digunakan untuk 

menyederhanakan penggunaan bus TWI. Untuk komunikasi SPI, menggunakan 

SPI library. 

 Perangkat Lunak (IDE Arduino) 

    Integrated Development Environment (IDE) Arduino merupakan aplikasi yang 

mencakup editor, compiler, dan uploader dapat menggunakan semua seri modul 

keluarga Arduino, seperti Arduino Duemilanove, Uno, Bluetooth, Mega. Kecuali 

ada beberapa tipe boardproduksi Arduino yang memakai microcontroller di luar 

seri AVR, seperti mikroprosesor ARM. Saat menulis kode program atau 

mengkompilasi modul hardware Arduino tidak harus tersambung 

ke PC atau Notebook, walaupun saat proses unggahan ke board diperlukan 

modul hardware. 
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    IDE Arduino juga memiliki keterbatasan tidak mendukung fungsi debugging 

hardwaremaupun software. Proses kompliasi IDE Arduino diawali dengan proses 

pengecekan kesalahan sintaksis sketch, kemudian memanfaatkan 

pustaka Proscessing dan avr – gcc sketchdikompilasi menjadi berkas object, lalu 

berkas-berkas object digabungkan oleh pustaka Arduino menjadi berkas biner. 

Berkas biner ini diunggah ke chip microcontroller via kabel USB, 

serial port DB9, atau Serial Bluetooth. 

    Compiler IDE Ardunino juga memanfaatkan pustaka open source AVRLibc 

sebagai standar de-facto pustaka referensi dan fungsi 

register microcontroller AVR. Pustaka AVRLibc ini sudah disertakan dalam satu 

paket program IDE Arduino. Meskipun demikian, kita tidak perlu 

mendefinisikan directive#include dari pustaka AVRLibc pada sketch karena 

otomatis compilerme-link pustaka AVRLibc tersebut. 

    Ukuran berkas biner HEX hasil kompilasi akan semakin besar jika 

kode sketch semakin kompleks. Berkas biner memiliki ekstensi .hex berisi data 

instruksi program yang biasa dipahami oleh microcontroller target. Selain 

itu, port pararel juga bias dipakai untuk 

mengunggah bootloader ke microcontroller. Meskipiun demikian, cara ini sudah 

jarang digunakan karena sekarang hampir tidak ada mainboard PC yang masih 

menyediakan portpararel, dan pada notebook juga sudah tidak 
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menyertakan port pararel. 

Gambar 3.3 Tampilan Sketch di Arduino IDE 

   Pada Gambar 3.3. Terlihat button (tombol) yang ada di IDE Arduino, button 

compileberfungsi untuk kompilasi sketch tanpa unggah ke board bisa dipakai 

untuk pengecekan kesalahan kode sintaks sketch. Button upload untuk 

mengunggah hasil kompilasi sketch ke board target. Pesan error akan terlihat 

jika board belum terpasang atau alamat port COM belum terkonfigurasi dengan 

benar. 

    Berkas Pustaka yang tersimpan di dalam direktori yang sama sketchbook akan 

terlihat dalam Tab sketchbook. Berkas pustaka yang tersimpan di 

direktori /Arduino/libraries/ tidak ditampilkan pada tab sketch meskipun bias 

diakses oleh sketch lain. 

 Reset Otomatis 

    Daripada menekan tombol reset sebelum upload, Arduino Mega 2560 didesain 

dengan cara yang memungkinkan Anda untuk me-reset melalui perangkat lunak 

yang berjalan pada komputer yang terhubung. Salah satu jalur 

kontrol hardware (DTR) mengalir dari ATmega 8U2 / 16U2 dan terhubung ke 

jalur reset dari ATmega 2560 melalui kapasitor 100 nanofarad. Bila jalur ini di-set 

rendah / low, jalur resetdrop cukup lama untuk me-reset chip. Perangkat lunak 

Arduino menggunakan kemampuan ini untuk memungkinkan Anda meng-

upload kode dengan hanya menekan tombol upload pada perangkat lunak 

Arduino. Ini berarti bahwa bootloader memiliki rentang waktu yang lebih pendek, 

seperti menurunkan DTR dapat terkoordinasi (berjalan beriringan) dengan 

dimulainya upload. 

    Pengaturan ini juga memiliki implikasi lain. Ketika Mega 2560 terhubung 

dengan komputer yang menggunakan sistem operasi Mac OS X atau Linux, papan 

Arduino akan di-reset setiap kali dihubungkan dengan software komputer 

(melalui USB). Dan setengah detik kemudian atau lebih, bootloader berjalan pada 

papan Mega 2560. Proses reset melalui program ini digunakan untuk 

mengabaikan data yang cacat (yaitu apapun selain meng-upload kode baru), ia 

akan memotong dan membuang beberapa byte pertama dari data yang dikirim ke 

papan setelah sambungan dibuka. Jika sebuah sketsa dijalankan pada papan untuk 
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menerima satu kali konfigurasi atau menerima data lain ketika pertama kali 

dijalankan, pastikan bahwa perangkat lunak diberikan waktu untuk berkomunikasi 

dengan menunggu satu detik setelah terkoneksi dan sebelum mengirim data. 

    Mega 2560 memiliki trek jalur yang dapat dipotong untuk menonaktifkan 

fungsi auto-reset. Pad di kedua sisi jalur dapat hubungkan dengan disolder untuk  

 Perlindungan Beban Berlebih pada USB 

    Arduino Mega 2560 memiliki polyfuse reset yang melindungi port USB 

komputer Anda dari hubungan singkat dan arus lebih. Meskipun pada dasarnya 

komputer telah memiliki perlindungan internal pada port USB mereka sendiri, 

sekring memberikan lapisan perlindungan tambahan. Jika arus lebih dari 500 mA 

dihubungkan ke port USB, sekring secara otomatis akan memutuskan sambungan 

sampai hubungan singkat atau overloaddihapus/dibuang. 

3.1.3 REMOTE CONTROL  

  Menurut Karsten Scheibler & Christoph Bartelmus (1999). Linux infrared 

remote control, dari www.lirc.org, remote control adalah sebuah alat yang 

berfungsi sebagai pengendali jarak jauh dari sebuah perangkat elektronik. Secara 

umum, ada dua jenis remote control yaitu inframerah (infrared = IR), dan 

frekuensi radio (radio frequency = RF).  

Remote control IR bekerja dengan mengirimkan gelombang inframerah ke 

perangkat elektronik, sementara remote  control RF bekerja dengan cara yang 

sama namun menggunakan gelombang radio.  

Aplikasinya sering kita jumpai dalam kehidupan sehari – hari kita, misalnya 

remote TV, remote AC, dan lain – lain.   

Pada umumnya remote control ini menggunakan sinyal infra merah sebagai 

keluarannya. Sinyal tersebut  berisi bit – bit data yang telah diatur nilai fungsinya 

untuk sebuah tujuan yang spesifik.   

Cara kerja remote control ini adalah ketika tombol ditekan, data dari alamat 

tombol tersebut akan dikirimkan ke target device melalui LED infra merah. Data 

yang dikirimkan berupa serangkaian sinyal dengan frekuensi dan periode tertentu 

bergantung dari tipe dan pembuat remote itu sendiri.  
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Gambar 3.4 Remote TV 

 

3.1.4. SINAR INFRAMERAH  

Menurut Turkle, Sherry (1995). Life on The Screen: Identity in the Age of 

the Internet. New York: Touchstone, sinar Inframerah (infrared) adalah sinar 

elektromagnet yang panjang gelombangnya melebihi cahaya yang dapat terlihat 

yaitu di antara 700 nm dan 1 mm. Sinar inframerah merupakan cahaya yang tidak 

tampak, jika dilihat dengan dengan spektroskop cahaya maka radiasi cahaya 

inframerah akan nampak pada spektrum elektromagnet dengan panjang 

gelombang di atas panjang gelombang cahaya merah, dengan panjang gelombang 

ini maka cahaya infra merah ini akan tidak tampak oleh mata namun radiasi panas 

yang ditimbulkannya masih terasa/dideteksi. Inframerah dapat dibedakan menjadi 

tiga daerah yakni:   

Inframerah dekat………….…………0.75 - 1.5 µm  

Inframerah menengah..……………...1.50 - 10 µm  

Inframerah jauh…………………..….10 - 100 µm  

Contoh aplikasi sederhana untuk inframerah dekat biasanya terdapat pada alat 

– alat kesehatan, sedangkan untuk inframerah menengah ada pada sensor alarm 

biasa, sedangkan inframerah jauh digunakan untuk pencitraan pandangan malam 

seperti pada nightscoop. Penggunaan inframerah sebagai media transmisi data 

mulai diaplikasikan pada berbagai perlatan seperti televisi, telepon genggam, 

hingga proses transfer data pada PC. Media inframerah ini dapat digunakan baik 

untuk control aplikasi lain maupun transmisi data. Sifat-sifat cahaya inframerah:  



32 
 

 
 

 

1. Tidak tampak manusia  

2. Tidak dapat menembus materi yang tidak tembus pandang  

3. Dapat ditimbulkan oleh komponen yang menghasilkan panas  
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Dalam penelitian ini, penulis mengambil data sinyal dari remote “LG 

HSC056QPA0” dengan menggunakan TSOP dan Osciloskop. Berikut adalah  

tampilan dari sinyal remote tersebut :  

 

Gambar 3.5 Start Bit 

 

Gambar 3.6 Data Bit 

Gambar 3.3 menunjukkan bahwa ketika remote di tekan, dia akan 

mengirimkan start bit terlebih dahulu lalu data bit setelahnya. Besar periode (T) 

untuk setiap start bit dan bit pada tiap remote berbeda beda, namun frekuensi 

untuk setiap remote relatif sama, yaitu 36kHz - 38kHz.   

Untuk remote yang penulis amati, berikut adalah gambaran mengenai panjang 

periode remotenya  
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Gambar 3.7 Periode Sinyal Remote 

  

Terlihat dari gambar tersebut bahwa periodenya adalah   

• Start bit: T = 344 ON lalu T = 172 OFF   

• Bit 0: T = 43 OFF   

• Bit 1: T = 22 ON lalu T = 21 OFF  

Dimana ON menunjuk pada saat sinyal berada di Amplitudo 1, sedangkan 

OFF menunjuk pada saat sinyal berada di Amplitudo 0.   

3.1.5  LCD  

Liquid Crystal Display (LCD) atau Penampil Kristal Cair adalah sebuah alat 

yang berfungsi untuk menampilkan output dari sebuah sistem. LCD ini akan 

menampilkan karakter - karakter ASCII(American Standard Code for Information 

Interchange).   

LCD terdiri dari 2 bagian utama yaitu kristal cair dan backlight. Backlight 

sendiri adalah sumber cahaya yang biasanya terdiri dari 1 sampai 4 buah lampu. 

Lampu Backlight ini biasanya berwarna putih. Cara kerjanya sebagai berikut : 

kristal cair akan menyaring cahaya backlight. Cahaya putih merupakan susunan 

dari beberapa ratus spektrum cahaya dengan warna yang berbeda. Beberapa ratus 

spektrum cahaya tersebut akan terlihat jika cahaya putih mengalami refleksi atau 

perubahan arah sinar.  
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Gambar 3.8 Liquid Crystal Display 16x2 

3.1.6 IR LED   

Menurut Zheludev, N. (2007). The life and times of the LED: a 

100year history.UK:Nature Photonics,  LED (Light Emitting Diode) adalah 

sebuah semikonduktor (dioda) yang dapat memancarkan cahaya ketika 

diberi tegangan.   

Gambar 3.9 Inframerah LED   

 

Dalam perancangan sistem ini penulis menggunakan IR LED untuk transmit., 

IR LED (LED Inframerah) biasa juga disebut sebagai IR Transmitter, adalah 

sebuah LED yang dapat mentransmit sinar/cahaya inframerah dalam jarak 760 nm 

panjang gelombang. Biasanya  IR LED terbuat dari Galium Arsenide atau 

Aluminium Galium Arsenide. IR LED dan IR receiver sangat umum digunakan 

sebagai sensor. Bentuk IR LED sama seperti LED pada umumnya.   

  Mata manusia tidak dapat melihat radiasi inframerah, akan sulit bagi seseorang 

untuk mengindentifikasi apakah LED IR tersebut bekerja atau tidak. Untuk 
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mengatasi masalah tersebut, kita dapat menggunakan kamera pada telepon 

genggam. Kamera dapat memperlihatkan cahaya IR yang terpancar.  

Panjang gelombang dan warna dari cahaya yang dihasilkan tergantung dari 

material yang digunakan pada dioda. LED Inframerah menggunakan material 

yang dapat menghasilkan sebagian dari spektrum inframerah, tetapi masih 

dibawah standar mata manusia untuk dapat melihatnya. LED Inframerah yang 

berbeda dapat menghasilkan cahaya inframerah yang mempunyai panjang 

gelombang yang berbeda – beda pula. Sama seperti halnya LED yang berbeda 

menghasilkan cahaya yang warnanya berbeda.  

Pada perangkat sehari – hari  LED Inframerah yang sering kita temui adalah 

remote control untuk televisi, AC, atau remote untuk perangkat lainnya. LED 

didalam remote akan mentransmit pulsa cahaya inframerah secara cepat ke 

receiver  TV, setelah itu receiver akan mendecode dan menerjemahkan pulsa 

tersebut sebagai perintah  dan melakukan operasi yang diinginkan 

3.1.7 UART 

  Menurut Adam Osborne(1980). An Introduction to Microcomputers 

Volume 1: Basic Concepts .Osborne-McGraw Hill Berkeley California USA, 

Komunikasi serial adalah suatu komunikasi pengiriman data per bit yang 

dilakukan secara bergantian dan berurutan.Komunikasi serial lebih lambat 

dibandingkan dengan komunikasi paralel namun komunikasi ini mengurangi 

jumlah keluaran maupun kabel yang dibutuhkan untuk komunikasinya. 

Komunikasi serial ada dua macam, serial sinkronus dan serial asinkronus, untuk 

perancangan alat ini penulis menggunakan komunikasi serial asinkronus. Serial 

Asinkronus adalah komunikasi dimana hanya ada satu pihak (pengirim atau 

penerima) yang menghasilkan clock dan mengirimkan clock tersebut bersama-

sama dengan data.  

 Contoh pengunaannya terdapat pada transmisi data keyboard. Serial 

Asinkronus adalah komunikasi dimana kedua pihak (pengirim dan penerima) 

masing-masing menghasilkan clock namun hanya data yang ditransmisikan, tanpa 

clock, agar data yang dikirim sama dengan data yang diterima, maka kedua 

frekuensi clock harus sama dan harus terdapat 12 sinkronisasi, setelah adanya 

sinkronisasi, pengirim akan mengirimkan datanya sesuai dengan frekuensi clock 
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pengirim dan penerima akan membaca data sesuai dengan frekuensi clock 

penerima. Serial asinkronus terdiri dari transmitter (TX) dan receiver (RX). 

Kelebihan komunikasi serial asinkronus dalam pengiriman data karena dengan 

hanya satu kabel transmisi maka data dapat dikirimkan, berbeda dengan model 

sinkronus yang terdapat pada protokol SPI (Serial Peripheral Interface) dan 

I2C(Inter-Integrated Circuit) karena protokolnya membutuhkan minimal dua 

kabel dalam transmisi data, yaitu transmisi data dan clock.  

 Kelemahan serial asinkronus adalah dalam hal kecepatan dan jarak 

transmisi, semakin cepat dan jauh jarak transmisi maka akan sering terjadi distorsi 

sehingga data yang dikirim atau diterima bisa mengalami error. Dalam 

perancangan sistem ini, penulis menggunakan komunikasi UART (Universal 

Asynchronous Receiver Transmitter). UART adalah protokol komunikasi yang 

sering digunakan dalam pengiriman data serial antara beberapa perangkat 

contohnya antara sesama microcontroller atau microcontroller dengan PC. UART 

merupakan bagian dari microcontroller yang biasanya digunakan untuk 

berkomunikasi dengan komputer melalui comport dengan protokol RS232.RS232 

bekerja pada level tegangan yang berbeda dengan microcontroller. 

Microcontroller menggunakan level tegangan TTL, maka diperlukan komponen 

khusus untuk mengkonversikannya yaitu IC232.Dalam pengiriman data, clock 

antara pengirim dan penerima harus sama karena paket data dikirim tiap bit 

mengandalkan clock tersebut. TTL (Transistor - Transistor Logical) adalah salah 

satu jenis sirkuit digital yang dibuat dari transistor dwi kutub(BJT) dan resistor, 

disebut logika transistor-transistor karena baik fungsi penggerbangan logika 

maupun fungsi penguatan dilakukan oleh transistor 

 

3.1.8 SENSOR SUHU DAN KELEMBAPAN DHT22  

DHT22 (AM2302) Digital Capacitive Relative Humidity & Temperature 

Sensor Module adalah sensor suhu dan kelembapan seperti DHT-11, 

namun memiliki kelebihan sebagai berikut:  

1. Keluaran sudah berupa sinyal digital dengan konversi dan perhitungan 

dilakukan oleh MCU 8-bit terpadu  
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2. Sensor terkalibrasi secara akurat dengan kompensasi suhu di ruang 

penyesuaian dengan nilai koefisien kalibrasi tersimpan dalam memori 

OTP terpadu (DHT-22 lebih akurat dan presisi dibanding DHT-11)  

3. Rentang pengukuran suhu dan kelembapan yang lebih lebar  

4. Mampu mentransmisikan sinyal keluaran melewati kabel yang 

panjang (hingga 20 meter) sehingga cocok untuk ditempatkan di mana 

saja.   

  

 

 

Gambar 3.10 Sensor Kelembaban dan suhu DHT22 

  

 Spesifikasi Sensor Kelembaban dan suhu DHT22  

1. Rentang catu daya: 3,3 - 6 Volt DC (tipikal 5 VDC)  

2. Konsumsi arus pada saat pengukuran antara 1 hingga 1,5 mA  

3. Konsumsi arus pada moda siaga antara 40-50 µA  

4. Sinyal keluaran: digital lewat bus tunggal dengan kecepatan 5 ms / 

operasi (MSBfirst)  

5. Elemen pendeteksi: kapasitor polimer (polymer capacitor)  
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6. Jenis sensor: kapasitif (capacitive sensing)  

7. Rentang deteksi kelembapan / humidity sensing range: 0-100% RH 

(akurasi ±2% RH)  

8. Rentang deteksi suhu / temperature sensing range: -40° ~ +80° 

Celcius (akurasi ±0,5°C)  

9. Resolusi sensitivitas / sensitivity resolution:  0,1%RH; 0,1°C  

10. Pengulangan / repeatibility: ±1% RH; ±0,2°C  

11. Histeresis kelembapan: ±0,3% RH  

12. Stabilitas jangka panjang: ±0,5% RH / tahun  

13. Periode pemindaian rata-rata: 2 detik  

14. Ukuran: 25,1 x 15,1 x 7,7 mm  

 

Gambar 3.11  Konfigurasi pin Sensor Kelembaban dan suhu 

DHT22 

 

3.1.9 ARDUINO ETHERNET SHIELD 

Ethernet Shield menambah kemampuan arduino board agar  

terhubung ke jaringan komputer.  Ethernet shield berbasiskan cip ethernet 

Wiznet W5100. Ethernet  library  digunakan dalam menulis program agar 

arduino board dapat terhubung ke jaringan dengan menggunakan arduino 

ethernet shield.  



40 
 

 
 

 Pada ethernet shield terdapat sebuah slot micro-SD, yang dapat digunakan 

untuk menyimpan file yang dapat diakses melalui jaringan. Onboard 

micro-SD card reader diakses dengan menggunakan SD library.  

  Arduino board berkominikasi dengan W5100 dan SD card 

mengunakan bus SPI  

(Serial Peripheral Interface). Komunikasi ini diatur oleh library SPI.h dan 

Ethernet.h. Bus SPI menggunakan pin digital 11, 12 dan 13 pada Arduino 

Uno. Pin digital 10 digunakan untuk memilih W5100 dan pin digital 4 

digunakan untuk memilih SD card. Pin-pin yang sudah disebutkan 

sebelumnya tidak dapat digunakan untuk input/output umum ketika kita 

menggunakan ethernet shield.  

Karena W5100 dan SD card berbagi bus SPI, hanya salah satu 

yang dapat aktif pada satu waktu. Jika kita menggunakan kedua perangkat 

dalam program kita, hal ini akan diatasi oleh  library  yang sesuai. Jika kita 

tidak menggunakan salah satu perangkat dalam program kita, kiranya kita 

perlu secara eksplisit men-deselect-nya. Untuk melakukan hal ini pada SD 

card, set pin 4 sebagai output dan menuliskan logika tinggi padanya, 

sedangkan untuk W5100 yang digunakan adalah pin 10.  DFRduino 

Ethernet shield adalah sebuah  clone  dari arduino Ethernet shield yang 

dibuat oleh DFRobot.  

 

Gambar 3.12 Ethernet Shield 

3.1.10   JARINGAN KOMPUTER  

Terdapat beberapa pengertian jaringan komputer menurut para ahli antara lain: 
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‐ Menurut Abdul Kadir (2003:415), Jaringan Komputer adalah hubungan dua 

buah simpul (umumnya berupa komputer) atau lebih yang tujuan utamanya 

adalah untuk melakukan pertukaran data.  

‐ Menurut Tanenbaum (2000:2), Jaringan Komputer merupakan kumpulan dari 

perangkat keras dan lunak di dalam suatu sistem yang memiliki aturan tertentu 

untuk mengatur seluruh anggotanya dalam melakukan aktivitas komunikasi. 

Satu komputer yang terkoneksi ke jaringan menjadi satu node dari jaringan 

tersebut. Sedangkan host secara umum diartikan sebagai komputer yang 

terkoneksi ke jaringan yang dapat memberikan layanan jaringan (network 

service).  

Dari pengertian-pengertian jaringan komputer diatas, dapat disimpulkan 

bahwa jaringan komputer adalah sebuah kumpulan komputer, printer dan 

peralatan lainnya yang terhubung. Informasi dan data bergerak melalui kabel-

kabel sehingga memungkinkan pengguna jaringan komputer dapat saling bertukar 

dokumen dan data, mencetak pada printer yang sama dan bersama sama 

menggunakan hardware dan software yang terhubung dengan jaringan 

 

3.1.11 TERMINOLOGI JARINGAN  

Menurut Herlambang (2008:2), jaringan komputer dapat dikelompokkan 

berdasarkan luas area yang dapat dijangkau atau dilayani. Berdasarkan luas area 

yang dapat dijangkau dapat dibagi menjadi lima jenis, antara lain : 

1. Local Area Network (LAN)  

LAN merupakan jaringan milik pribadi di dalam sebuah gedung atau kampus 

yang berukuran sampai beberapa kilometer. LAN seringkali digunakan untuk 

menghubungkan komputer-komputer pribadi dan workstation dalam kantor 

suatu perusahaan atau pabrik-pabrik untuk memakai bersama sumber daya 

(resouce, misalnya printer) dan saling bertukar informasi.  

2. Metropolitan Area Network (MAN)  

MAN pada dasarnya merupakan versi LAN yang berukuran lebih besar dan 

biasanya menggunakan teknologi yang sama dengan LAN. MAN dapat 

mencakup kantor-kantor perusahaan yang letaknya berdekatan atau juga 

sebuah kota dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan pribadi (swasta) atau 
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umum. MAN mampu menunjang data dan suara, bahkan dapat berhubungan 

dengan jaringan televisi kabel. 

3. Wide Area Network (WAN)  

WAN memiliki jangkauannya mencakup daerah geografis yang luas, 

seringkali mencakup sebuah negara bahkan benua. WAN terdiri dari 

kumpulan mesin-mesin yang bertujuan untuk menjalankan program-program 

(aplikasi) pemakai.  

4. Internet  

Sebenarnya terdapat banyak jaringan didunia ini, seringkali menggunakan 

perangkat keras dan perangkat lunak yang berbedabeda. Orang yang 

terhubung ke jaringan sering berharap untuk bisa berkomunikasi dengan 

orang lain yang terhubung ke jaringan lainnya. Keinginan seperti ini 

memerlukan hubungan antar jaringan yang seringkali tidak kompatibel dan 

berbeda. Biasanya untuk melakukan hal ini diperlukan sebuah mesin yang 

disebut 20 gateway guna melakukan hubungan dan melaksanakan terjemahan 

yang diperlukan, baik perangkat keras maupun perangkat lunaknya. 

Kumpulan jaringan yang terinterkoneksi inilah yang disebut dengan internet.  

 

 

 

5. Jaringan Tanpa Kabel (Wireless LAN)  

Jaringan ini adalah teknologi jaringan tanpa kabel, dimana komunikasi antar 

PC dapat menggunakan remote infra led dan juga bisa menggunakan 

teknologi gelombang radio yang tak dapat dilihat oleh kasat mata. 

 

3.1.12 SERVER DAN CLIENT  

Client server adalah salah satu model komunikasi dua komputer atau 

lebih yang berfungsi melakukan pembagian tugas. Client bertugas untuk 

melakukan input, update, penghapusan, dan menampilkan data sebuah database. 

Sementara server bertugas menyediakan pelayanan untuk melakukan manajemen, 

yaitu menyimpan dan mengolah database.  
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Client mengirim permintaan ke server, server menerjemahkan pesan, 

kemudian berusaha memenuhi permintaan (Gallaugher&Ramanathan,1996) Atau 

client server adalah suatu arsitektur dimana sumber daya server menyediakan 

komputasi untuk banyak komponen client. Client dan server bisa berjalan pada 

mesin yang sama atau berbeda, ditulis dalam berbagai bahasa dan menggunakan 

sistem operasi yang berbeda.(Blaha & Premeriani,1998). 

Dengan pendekatan client server setiap PC dapat melakukan secara 

independen sebuah pemrosesan lokal dan men-sharing perangkat enterprise 

melalui LAN. Untuk kasus yang lebih luas kemampuan akses dapat dilakukan 

melalui MAN (Metropolita Area Network) atau WAN (Wide Area Network). 

Sebuah database dan program aplikasi enterprise misalnya diletakkan pada 

sebuah server dimana setiap end user dapat melakukan akses melalui client 

processor, LAN dan server . 

 

Gambar 3.13 Client Server 

 

Aplikasi client server merupakan jawaban atas berkembangnya teknologi 

informasi, di mana sebuah perusahaan ataupun instansi memiliki banyak 

departemen dan harus terhubung satu sama lain dalam melakukan akses data. 
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3.1.12 TCP/IP  

TCP/IP (Transport Control Protocol/Internet Protocol) adalah 

sekumpulan protokol yang di desain untuk melakukan fungsi-fungsi komunikasi 

data pada Wide Area Network (WAN). TCP/IP terdiri dari sekumpulan protokol 

yang masing-masing bertanggung jawab atas bagian-bagian tertentu dari 

komunikasi data. Berkat prinsip ini, tugas masing-masing protokol menjadi jelas 

dan sederhana. Protokol yang satu tidak perlu mengetahui cara kerja protokol 

yang lain, sepanjang ia masih bisa saling mengirim dan menerima data.  

Berkat penggunaan prinsip ini, TCP/IP menjadi protokol komunikasi data 

yang fleksibel. TCP/IP dapat diterapkan dengan mudah di setiap jenis komputer 

dan interface jaringan, karena sebagian besar isi kumpulan protokol ini tidak 

spesifik terhadap satu komputer atau peralatan jaringan tertentu. Agar TCP/IP 

dapat berjalan diatas interface jaringan tertentu, hanya perlu dilakukan perubahan 

pada protokol yang berhubungan dengan interface jaringan saja 

 

3.1.16 IP ADDRESS  

Menurut Herlambang (2008:13), IP (Internet Protocol) address 

merupakan pengenal yang digunakan untuk memberi alamat pada tiap-tiap 

komputer dalam jaringan. Dalam pengimpementasianya IP Address (Internet 

Protocol Address) adalah deretan angka biner antara 32-bit sampai 128-bit yang 

dipakai sebagai alamat identifikasi untuk tiap peralatan jaringan yang 

menggunakan Protocol TCP/IP. Panjang dari angka ini adalah 32-bit (untuk IPv4 

atau IP versi 4), dan 128-bit (untuk IPv6 atau IP versi 6) yang menunjukkan 

alamat dari komputer. 10 IP Address terdiri atas dua bagian yaitu Network ID dan 

Host ID, dimana Network ID menentukan alamat jaringan komputer, sedangkan 

Host ID menentukan alamat host (komputer, router, dan switch). Oleh sebab itu 

IP Address memberikan alamat lengkap suatu host beserta alamat jaringan di 

mana host itu berada. IP Address dirancang untuk memungkinkan satu perangkat 

untuk berkomunikasi dengan perangkat lain melalui jaringan internet maupun 

intranet yang dibedakan satu sama lain.  

IP Address dikelompokan dalam lima kelas, yaitu kelas A, B, C, D, dan 

E. Perbedaannya terletak pada ukuran dan jumlah IP Address. Kelas A dan Kelas 
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B digunakan untuk jaringan berukuran besar dan sedang. Kelas C untuk 

pembagian jaringan yang banyak, namun masing-masing jaringan memiliki 

anggota yang sedikit. Sedangkan Kelas D dan E tidak digunakan dalam 

penggunaan normal, Kelas D diperuntukan bagi jaringan multicast, dan Kelas E 

untuk eksperimental.  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Pada bab ini akan menjelaskan tentang pembahasan dan hasil 

implementasi Smart Room Monitoring Control (SRMC) pada Koperasi Warga 

Semen Gresik (KWSG), serta menunjukkan spesifikasi perangkat keras dan 

perangkat lunak. Dan dari bab–bab sebelumnya, penulis dapat mengambil 

kesimpulan dan memberikan saran–saran yang dapat bermanfaat bagi penulis, 

pembaca dan pegawai khususnya unit Koperasi Warga Semen Gresik (KWSG) 

unit IT. 



47 
 

 
 

4.1 TAHAP PERENCANAAN PEMBUATAN SRMC 

Gambar 4.1 Blok Diagram Rangkaian SRMC 

 

 Arduino Minimum System  komponen utama dalam pembuatan SRMC 

yang digunakan untuk menerima input dari Remote AC dan sesnsor suhu 

DHT22 dan mengeluarkan output kepada ir Transmitter , LCD 1602 Display, 

dan Ethernet Shield untuk memudahkan melihat nilai dari variabel yang 

digunakan. 

 Remote AC digunakan untuk mengirimdata AC yang akan digunakan 

Arduino untuk disimpan dalam array yang nantinya akan dikirimkan ke AC 

saat program berjalan 

 Sensor SUHU DHT22  digunakan untuk merekam data suhu ruangan dan 

kelembapan yang nantinya menjadi acuan untuk program utama dalam 

menetukan suhu mana yang akan dikirim ke AC. 
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 IR Transmiter  digunakan untuk pengirim data yang dikirim dari Arduino 

untuk diterima oleh AC. 

 LCD 1604 digunakan untuk menampilkan output dari variable yang diproses 

oleh program seperti temperature dan humiditas. 

 Ethernet shield mengirim informasi milik Arduino untuk dapat dilihat via 

web yang aksesnya ditentukan oleh IPAddress, dan port yang digunakan 

kemudian  Ethernet shield akan mengatur request data yang dianggap sebagai 

client dan ethernet shield sebagai server. 

 Web Browser Aplikasi desktop atau mobile untuk melihat data yang dikirim 

dari ethernet sield yang aksesnya ditentukan oleh ip address dan port yang 

digunakan oleh server. 

 

Pada tahap ini penulis akan menjelaskan tahapan untuk membahas dan 

merencanakan apa saja yang dibutuhkan, perkiraan waktu pengerjaan, dan 

informasi–informasi yang dibutuhkan dalam pembuatan SRMC. 

Perancangan sistem akan menjelaskan proses mengenai bagaimana alur 

dari sistem pengembangan ini dibuat. CMS mempunyai tahapan–tahapan dalam 

pembuatannya. Adapun tahapannya sebagai berikut: 

1. Deskripsi Sistem 

SRMC dibuat agar memudahkan unit IT Koperasi Warga Semen Gresik 

(KWSG) dalam memantau kondisi insfrastruktur terutama suhu ruang server 

yang berada di area kerja fungsi IT, dimana sebelumnya belum ada yang 

memonitoring suhu di ruang server secara realtime dan via web based. Hal 

ini menyebabkan sangat rendahnya tingkat efisien dan efektif dengan cara 

tersebut. Dengan adanya SRMC ini, suhu di ruang server akan dikendalikan 

secara otomatis supaya menjaga kestabilan suhu di ruang server pada range 

18°C – 23°C  dan diharapkan mampu memudahkan dalam pemantauan 
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kondisi suhu di ruang server, dan membuat pekerjaan menjadi lebih cepat, 

efektif, dan efisien. Smart Room Monitoring Control  ini berisikan informasi 

suhu dan kelembapan yang ada di ruang server SRMC bahkan bisa meremote 

langsung ac diruang server menggunakan aplikasi web serperti google 

chrome dan mozilla firefox  saat sensor suhu dan kelembapan tidak berfungsi 

dengan baik. 

 

4.2 TAHAP PEMBUATAN RANGKAIAN CONTROLLER 

Rangkaian dirancang dengan program simulator Proteus 8  

 

Gambar 4. 2 Rangkaian dasar Arduino Mega tanpa Ethernet Shield 
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Gambar 4. 3 Rangkaian dasar Arduino Mega menggunkan Ethernet Shield 

 

 

Gambar 4. 4 Hasil Jadi Rangkaian SRMC 

 

Pada gambar diatas adalah hasil dari perakitan dari komponen sensor utama 

yaitu DHT22,dan IR Transmitter yang akan ditampilkan nilainya oleh LCD 1602 

kemudian Ethernet Shield akan mengolah data dari Arduino untuk dikirim ke 

Web Browser dengan menggunakan Alamat IP dan Port yang digunakan. 
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4.3 TAHAP PEREKAMAN DATA REMOTE AIR CONDITIONER 

 Dalam tahap ini penulis menggunakan IR Receiver dan Arduino untuk 

menangkap sinyal Infra Red yang kemudian datanya diolah oleh program 

AnalysIR 

4.3.1 STRUKTUR SINYAL KIRIMAN DARI REMOTE AC 

PANASONIC 

Gambar 4.5 Hasil Proses Inframerah dengan AnalysIR 

 

Saya merekam data dengan IR Receiver Modul dan Arduino Mega 

sebagai penyimpana datanya dan menggunakan software AnalysIR untuk 

mendecodekan sinyal yang terekam berdasarkan urutan MSB (Most Significant 

Bit) diperoleh lah hasil jadi berupa kode Hexa 27 Byte  

0x400407200000006040040720001C3C0125000070070000810000B0 

Yang nantinya akan saya bagi menjadi 2 frame , frame yang pertama panjangnya 

8 byte (64Bit) yaitu 4004072000000060 dan frame yang ke 2 panjang datanya 

ialah 19 bytes (152 bits) 40040720001C3C0125000070070000810000B0 

Frame pertama adalah header tipe sebuah perangkat yang akan diremote jadi 

nilainya selalu sama atau fix  dan frame kedua berisi informasi tentang seluruh 



52 
 

 
 

konfigurasi dari AC dan setting seperti Temperature , Swing and Fan , Profile 

,Mode , On/Off , Timer On / Off,dan Checksum 

 

 

Contoh :  

Temperatur berada di Byte ke 7 kode hexa di frame ke dua:  

40040720001C 3C 0125000070070000810000B0 

 Yang dimana nilai temperatur dimulai dari 16 sampai 30 dan yang digunakan 

adalah 4 bit dimana 16 adalah 1(0001) sampai 30 adalah 15 (1111 ) 

3C = (0011 1100)  

 

Gambar 4.6 Byte ke 7 untuk pengaturan suhu 

 yang diambil adalah bit ke 4 ,3 ,2 ,1 sehingga menjadi 1111 yang berarti 

15 artinya dalam data tersebut IR mengirimkan suatu kondisi AC Dengan 

Suhu 30° C 

 

4.3.2 HASIL REKAMAN DATA REMOTE AC RUANG SERVER 

KWSG 

 

Data dibawah ini adalah hasil rekam remote AC Di ruang server kwsg 

dengan mode cool dan fan pada setting max 

30 C: 400407200000006040040720009C3C012500007007000081000070  

29 C : 400407200000006040040720001C5C0125000070070000810000D0  

28 C : 400407200000006040040720001C1C012500007007000081000090  

27 C : 400407200000006040040720009C6C012500007007000081000010  

26 C : 400407200000006040040720009C2C012500007007000081000060  

25 C : 400407200000006040040720009C4C012500007007000081000020  

25 C : 400407200000006040040720009C0C012500007007000081000040  
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23 C : 400407200000006040040720009C74012500007007000081000000  

22 C : 400407200000006040040720009C3401250000700700008100007F  

21 C : 400407200000006040040720009C5401250000700700008100003F  

20 C : 400407200000006040040720009C1401250000700700008100005F  

19 C : 400407200000006040040720009C6401250000700700008100001F  

18 C : 400407200000006040040720001C440125000070070000810000CF  

17 off C : 400407200000006040040720009C4401250000700700008100002F  

17 C : 400407200000006040040720001C0401250000700700008100008F  

16 off C : 400407200000006040040720009C0401250000700700008100004F 

16 C : 400407200000006040040720001C0401250000700700008100008F  

 

4.4 IMPLEMENTASI SISTEM   
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                                     Gambar 4.7 Flowchart Program SRMC 

 Pada gambar flowchart diatas minimum system yang awalnya sudah 

menyimpan data dari Remote AC dan kemudian disimpan dalam bentuk 

Array yang siap untuk dikirim. Setelah Arduino dinyalakan dia akan 

mengambil data dari sensor suhu dan kelembapan DHT 22 kemudian 

memasukan nilai dari sensor kedalam variabel yang ditenntukan  
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int temp yang menyimpan nilai digital dari temperatur ruangan dan int hum 

untuk menyimpan nilai humiditas kedalam variabel tersebut. setelah terbaca 

maka Minimum system akan menampilkan nilai temp dan humidity 

kedalam sebuah perangkat keras berupa LCD 16x2 dan nilai temp dan hum 

ini akan diakses lagi oleh ethernet shield untuk ditampilkan via web based  

setelah itu minimum system akan melakukan komparasi suhu apabila suhu 

diatas 25°C maka minimum system akan mengirimkan data berupa nilai ac 

yang bersuhu 16°C sehingga Ruang lebih mudah menjadi dingin,jika suhu 

yang didapat diantara 20°C - 25°C maka AC akan mengirim nailai suhu 20°C 

agar dapat mempertahankan suhu ruang server jika suhu yang diterima lebih 

kcil dari 16°C makan data yang akan dikirimkan ialah 30° untuk 

menghangatkan ruang agar menjadi tidak menjadi terlalu dingin. Sehingga 

dapat menghasilkan suhu yang optimal 

4.5 HASIL IMPLEMENTASI SISTEM 

Suhu Ruang Server Sebelum penerapan SRMC Gambar 4.8 Suhu 
Ruang Menggunakan 2 AC dengan setting suhu 16C Pada Siang 
HariGambar 4.9 Suhu Ruang Menggunakan 3 AC dengan setting suhu 
16C Pada Pagi Hari 

 

Setelah Penerapan SRMC Menggunakan 2 Air Conditioner  
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Gambar 4.10 Suhu Ruang Menggunakan 2 AC Pada Pagi Hari 

 

 Dari gambar diatas dapat dilihat tingkat kestabilan suhu di ruang server 

naik secara significant saat penerapan SRMC yaitu stabil di suhu 20°C yang 

masih termasuk suhu optimal   
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4.6 MONITORING SUHU VIA WEB SELAMA 5 HARI 

Dalam 5 gambar diatas adalah suhu ruang yang diambil selama 5 hari 

berturut – turut setelah penerapan SRMC di ruang server KWSG dapat dilihat 

tingkat kestabilan suhu pada ruang server meningkat secara significant yaitu dapat 

mempertahankan suhu pada range 19°C - 20°C selama 5 hari berturut – turut 

dengan waktu yang berbeda – beda yaitu pada waktu pagi dan malam.  

 

Tabel 4.1 Suhu Ruangan Server KWSG Pada Tanggal 2-8-2017 selama 9 Jam 

No Tanggal / Jam Suhu  /  Kelembapan 

1 2 – 8 -2017  /  07:00 19° C     /    83% 

2 2 – 8 -2017  /  07:30 20° C     /    63% 

3 2 – 8 -2017  /  08:00 20° C     /    67% 

4 2 – 8 -2017  /  08:30 20° C     /    54% 

5 2 – 8 -2017  /  09:00 20° C     /    58% 

6 2 – 8 -2017  /  09:30 20° C     /    61% 

7 2 – 8 -2017  /  10:00 20° C     /    63% 

8 2 – 8 -2017  /  10:30 20° C     /    62% 

9 2 – 8 -2017  /  11:00 19° C     /    57% 

10 2 – 8 -2017  /  11:30 20° C     /    68% 

11 2 – 8 -2017  /  12:00 20° C     /    69% 

12 2 – 8 -2017  /  12:30 20° C     /    72% 

13 2 – 8 -2017  /  13:00 21° C     /    68% 

14 2 – 8 -2017  /  13:30 20° C     /    66% 

15 2 – 8 -2017  /  14:00 21° C     /    62% 

16 2 – 8 -2017  /  14:30 20° C     /    58% 

17 2 – 8 -2017  /  15:00 20° C     /    52% 

18 2 – 8 -2017  /  15:30 20° C     /    47% 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 KESIMPULAN 

 Berdasarkan dari hasil observasi penulis dengan staf dan pihak fungsi IT 

KOPERASI WARGA SEMEN GRESIK (KWSG), dan masalah yang telah 

diperoleh akan menjadi bahan acuan dalam membuat solusi dengan pembuatan 

aplikasi SRMC ini. Berikut merupakan kesimpulan dari hasil aplikasi SRMC 

yang dikerjakan: 

1. Sistem yang telah dibuat ini dapat memberikan kemudahan bagi 

KOPERASI WARGA SEMEN GRESIK (KWSG) khususnya unit IT dalam 

memantau ruang server. 

2. Dengan adanya SRMC ini maka KOPERASI WARGA SEMEN GRESIK 

(KWSG) melakukan terobosan baru untuk pemantauan ruang server. Ini 

dapat mempercepat pemantauan ruang server juga memudahkan pekerjaan 

karyawan KOPERASI WARGA SEMEN GRESIK (KWSG). 

3. SRMC dapat mempertahankan suhu ruangan  server di KOPERASI 

WARGA SEMEN GRESIK (KWSG) pada range 18 – 23°C sehingga dapat 

menunjang kinerja server dan perangkat jaringan lainya. 

4. SRMC Memiliki tingkat keerroran yang yang sangat kecil hal ini 

dibuktikan dengan tabel 4.1 pada bab 4  

5.2 SARAN 

 Adapun beberapa saran dari penulis untuk pengembangan selanjutnya, 

aplikasi ini dapat dikembangkan lagi dengan: 

1. SRMC Belum tersambung dengan database. 

2. Tampilan GUI Web yang sangat minim dan sederhana dapat dikembangkan 

dengan menggunakan pemrograman php dengan mengambil value 

variabelnya. 

3. Metode pendeteksi suhu yang digunakan belum menggunakan metode yang 

sudah teruji melainkan menggunakan algoritma yang sederhana 
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4. Sering melakukan pengecekan suhu ruang server karena ketahanan sensor 

dan controller masih dalam tahap uji. 
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