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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Sistem monitoring suhu dan kelembaban  menjadi sangat penting pada era ini, karena 

dapat membantu mengurangi andil manusia dalam mengawasi suatu objek, dan membantu 

mengefisiensikan waktu serta tenaga yang dibutuhkan dalam melakukan monitoring suatu 

lingkungan ataupun monitoring ruangan.  

Sistem monitoring biasanya masih dilakukan secara manual, maka akan lebih sulit 

mengambil data hasil monitoring apalagi jika tempat monitoringnya susah untuk dijangkau 

seperti tempat – tempat penelitian di daerah terpencil. Oleh  sebab itu sistem monitoring 

suhu dan kelembaban ruangan yang terhubung dengan web dirancang untuk membantu 

memudahkan untuk memonitoring dan pengambilan data hasil monitoring jika tempat yang 

di pantau sulit untuk dijangkau agar memudahkan penelitian. 

Sistem monitoring yang telah ada selama ini cenderung  kurang efektif dan efisien jika 

penelitian tersebut terdapat pada daerah – daerah terpencil. Karena jika penelitian dilakukan 

pada daerah  terpencil maka pengambilan data monitoring biasanya dilakukan dengan cara 

manual, yaitu datang langsung ke tempat penelitan yang nantinya akan memakan waktu 

dan tenaga. Oleh karena itu sistem monintoring suhu dan kelembaban yang terhubung 

dengan web ini di buat untuk mengatasi masalah efisiensi tersebut. 

Alat yang akan di rancang untuk memperbaharui sistem yang telah ada dengan 

mengganti dan menambah beberapa komponen , seperti menggunakan raspberry pi sebagai 

unit prosesing data dan sensor yang di gunakan adalah sensor suhu dan kelembaban yang 

dapat membaca suhu dan kelembaban suatu ruangan, serta menambahkan GPS (Global 

Positioning System) untuk mengetahui waktu saat sensor melakukan monitoring suhu dan 

kelembaban ruangan. Ketika sensor membaca perubahan suhu ruangan dan kelembaban 

maka gps akan mencatat waktu pengambilan data tersebut lalu akan diproses pada 

raspberry pi  untuk nantinya akan di upload ke internet. 
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1.2  Rumusan Masalah  

a. Bagaimana merancang sistem data logger yang dapat di monitor secara real time? 

b. Bagaimana meng – upload data yang telah tersinkronisasi ke web server? 

c. Bagaimana nilai persen error antara data yang didapatkan oleh sensor dengan data 

yang didapat oleh alat ukur sebenarnya? 

1.3  Batasan Masalah 

a. Processing data menggunakan  Raspberry Pi 

b. Obyek yang dimonitoring oleh sistem adalah suhu dan kelembaban linkungan. 

c. Device yang digunakan sistem untuk memonitoring suhu dan kelembaban 

lingkungan adalah sensor LM35 yang merupakan sensor suhu dan sensor DHT11 

yang merupakan sensor kelembaban 

d. Divice yang digunakan untuk pengambilan data waktu real time adalah GPS     

e. Pengambilan data GPS dilakukan saat cuaca cerah  

1.4  Tujuan Penelitian 

Untuk dapat merancang sistem yang dapat memonitor suhu dan kelembaban ruangan 

dan mempermudah penyimpanan hasil pengukuran sensor yang dapat diakses dari mana 

saja selama terhubung dengan internet. 

1.5  Manfaat Penelitian 

a. Dapat membuat sistem monitoring suhu dan kelembababan yang nantinya dapat 

membantu pekerjaan teknisi saat bertugas di lapangan. 

b. Dapat mempelajari cara untuk mensinkronisasi output sensor dengan GPS 

c. Dapat mengetahui cara penyusunan system berbasis web server.    

1.6  Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Isi dari bab ini mengenai latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, 

manfaat dan sistemtika penulisan. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

Isi dari bab ini mengenai tinjauan pustaka yang menjabarkan berbagai jurnal yang 

berkaitan dengan pembuatan system tersebut. Dasar teori yang menjabrkan berbagai teori 

penujang tentang system yang akan dibuat. 
 

BAB III PERANCANGAN 

Isi dari bab ini mengenai perancangan system tersebut yang berupa konsep, 

perancangan hardwere, perancangan software, diagram alir hardware, dan diagram alir 

software. 
 

BAB IV PEMBAHASAN 

Isi dari bab ini mengenai pembahasan tentang pengujian system. 
 

BAB V PENUTUP 

Isi dari bab ini mengenai kesimpulan dan saran. 
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