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BAB II 

DASAR TEORI 

 

2.1  Tinjauan Pustaka  

Candra, Robby (2006), membuat sebuah sistem monitoring suhu ruangan berbasis 

mikrokontroler AT89S51 yang diintegrasikan dengan sensor LM35 untuk menghitung suhu 

ruangan. Pada tugas akhir ini data dari sensor akan diproses pada mikrokontroler lalu hasil 

kalkulasi dari mikrokontroler akan dikirim ke web server, untuk memproses data pada web 

server dibutuhkan perangkat lunak yang dapat mengkonfigurasi manajemen web site. 

Prangkat lunak yang digunakan pada web server pada tugas akhir ini adalah IIS (Internet 

Information Service). 

Firmansyah, Akbar dan Yuwana, Lila, membuat sistem monitoring dengan 

menggunakan sensor LM35 dan ditambahkan webcam yang diintegrasikan dengan ATmega 

8535, data yang didapatkan oleh sensor dan webcam akan diolah pada mikrokontroler, lalu 

data tersebut disimpan pada sebuah server data base yang sekaligus berfungsi sebagai server 

web dan webcam.   

 

2.2 Raspberry pi  

Raspberry Pi, sering juga disingkat dengan nama Raspi, adalah komputer papan 

tunggal (Single Board Circuit /SBC) yang memiliki ukuran sebesar kartu kredit. Mini 

computer ini didukung dengan operating system ( OS ) Linux. Raspbian adalah salah satu 

system operasi berbasis Debian GNU / Linux dan dioptimalkan untuk perangkat keras 

Raspberry Pi. Raspberry Pi bisa digunakan untuk berbagai keperluan, seperti spreadsheet, 

game, bahkan bisa digunakan sebagai media player karena kemampuannya dalam memutar 

video high definition. Raspberry Pi dikembangkan oleh yayasan nirlaba, Rasberry Pi 

Foundation yang digawangi sejumlah developer dan ahli komputer dari Universitas 

Cambridge, Inggris. 
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Gambar 2.1 Raspberry Pi 1 Model B 

Untuk menghidupkan raspberry pi ini dibutuhkan supply tegangan sebesar 5V dengan 

arus 1 Ampere. Raspberry Pi 1 model B adalah generasi kedua Raspberry Pi dengan spesifikasi 

sebagai berikut : 

 700 MHz ARM11 ARM1176JZF-S core 

 2 USB ports 

 26 GPIO pins 

 Composite RCA, HDMI  

 Ethernet port 

 Combined 3.5mm audio jack and composite video 

 Camera interface (CSI) 

 Display interface (DSI) 
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Berikut adalah konfigurasi 26 pin GPIO pada Raspberry Pi 1 Model B 

 

Gambar 2.2 Konfigurasi 26 pin GPIO 

 

2.3 Bahasa Pemrograman Python 

Python adalah bahasa pemrograman interpretatif multiguna dengan filosofi 

perancangan yang berfokus pada tingkat keterbacaan kode. Python diklaim sebagai 

bahasa yang menggabungkan kapabilitas, kemampuan, dengan sintaksis kode yang 

sangat jelas, dan dilengkapi dengan fungsionalitas pustaka standar yang besar serta 

komprehensif. 

Python mendukung multi paradigma pemrograman utamanya namun tidak 

dibatasi pada pemrograman berorientasi objek, pemrograman imperatif, dan 
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pemrograman fungsional. Salah satu fitur yang tersedia pada python adalah sebagai 

bahasa pemrograman dinamis yang dilengkapi dengan manajemen memori otomatis. 

Seperti halnya pada bahasa pemrograman dinamis lainnya, python umumnya digunakan 

sebagai bahasa skrip meski pada praktiknya penggunaan bahasa ini lebih luas mencakup 

konteks pemanfaatan yang umumnya tidak dilakukan dengan menggunakan bahasa skrip. 

Python dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengembangan perangkat lunak dan 

dapat berjalan di berbagai platform sistem operasi. Saat ini kode python dapat dijalankan 

di berbagai platform sistem operasi, beberapa diantaranya adalah:  

 Linux/Unix 

 Windows 

 Mac OS X 

 Java Virtual Machine 

 OS/2 

 Amiga 

 Palm 

 Symbian (untuk produk-produk Nokia) 

Beberapa fitur yang dimiliki Python adalah:  

1. Memiliki kepustakaan yang luas dalam distribusi python telah disediakan modul-

modul siap pakai untuk   berbagai keperluan.  

2. Memiliki tata Bahasa yang jernih dan mudah dipelajari.  

3. Memiliki aturan layout kode sumber yang memudahkan pengecekan, pembacaan 

kembali, dan penulisan ulang kode sumber berorientasi objek.  

4. Memiliki sistem pengelolaan memori otomatis (garbage collection seperti Java).  

5. Modular, mudah dikembangkan dengan menciptakan modul-modul baru. Modul-

modul tersebut dapat dibangun dengan Bahasa Python maupun C/C++.  

6. Memiliki fasilitas pengumpulan sampah otomatis. Sperti halnya pada Bahasa 

pemrograman Java, Python memiliki fasilitas pengaturan penggunaan ingatan 

computer sehingga para pemrogram tidak perlu melakukan pengaturan ingatan 

computer secara langsung. 
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Program python ini digunakan untuk menggabungkan data yang didapatkan oleh 

sensor LM35 dan DHT11 dengan data waktu yang didapatkan dari GPS. Jadi data sensor 

akan dikirim secara serial ke raspberry lalu digabungkan dengan data waktu didalam satu 

program python.  

2.4 Bahasa Pemrograman C++ 

Bahasa Pemrograman C dan C++ merupakan salah satu bahasa pemrograman 

komputer, C awalnya dibuat untuk memprogram sistem dan jaringan komputer sedangkan 

bahasa pemrograman C++ merupakan bahasa pemrograman pengembangan dari bahasa 

C++ 

Bahasa C dibuat pada tahun 1972 oleh Dennis Ritchie untuk Sistem Operasi Unix 

di Bell Telephone Laboratories. Meskipun awalnya C dibuat untuk memprogram sistem dan 

jaringan komputer namun sekarang bahasa ini juga sering digunakan dalam 

mengembangkan software aplikasi. C juga banyak dipakai oleh berbagai jenis platform 

sistem operasi dan arsitektur komputer, bahkan beberapa compiler yang sangat populer telah 

tersedia.  

Bahasa C++ yang diciptakan oleh Bjarne Stroustrup pada 1983, sangat kompatibel 

dengan berbagai jenis mesin dan platform (seperti DOS, UNIX, VMX, Windows dan 

sebagainya) karena pembuatan bahasa pemrograman ini mengacu pada standar ANSI  

Bahasa C++ juga dapat mendukung pemrograman berorientasi Objek 

 

2.5 Konversi ADC pada Arduino 

Pin analog pada Arduino (dan mikrokontroller lain pada umumnya) dapat 

digunakan untuk input dan output digital. Hanya saja pin analog memiliki fitur untuk dapat 

mengubah sinyal analog yang masuk menjadi nilai digital yang mudah diukur. Pin digital 

hanya dapat mengenali sinyal 0 volt sebagai nilai LOW dan 5 volt sebagai nilai HIGH. 

Sedangkan Pin analog dapat mengenali sinyal pada rentang nilai voltase tersebut. Hal ini 

sangat berguna ketika kita hendak mengukur sesuatu dari sensor dan menggunakan nilai 

masukan tersebut untuk keperluan lain. 

 Pin analog ini terhubung dengan converter pada mikrokontroller yang dikenal 

dengan istilah analog-to-digital converter (disingkat ADC atau A/D). Converter ini 

mengubah nilai analog berbentuk sinyal voltase ke dalam bentuk digital/angka supaya nilai 
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analog ini dapat digunakan dengan lebih mudah dan aplikatif. Pada Arduino 

(mikrokontroller ATMega) converter ini memiliki resolusi 10 bit, artinya nilai hasil 

konversi berkisar dari 0 hingga 1023. Pada Arduino UNO, pin analog ditandai dengan label 

A0 sampai A5. Pada board lainnya, pin-pin yang diberi tanda A, Analog, ADC adalah pin 

analog.  

Bahasa ini digunakan untuk membuat program yang dapat membaca keluaran 

sensor LM35 dan DHT11 secara serial yang nantinya akan dikirimkan ke raspberry. 

2.6 Sensor suhu (LM35) 

 LM35 adalah komponen sensor suhu berukuran kecil seperti transistor (TO-92), 

komponen yang sangat mudah digunakan ini mampu mengukur suhu hingga 100 derajad 

celcius. Sensor suhu LM35 adalah komponen elektronika yang memiliki fungsi untuk 

mengubah besaran suhu menjadi besaran listrik dalam bentuk tegangan. Sensor Suhu LM35 

yang dipakai dalam penelitian ini berupa komponen elektronika elektronika yang diproduksi 

oleh National Semiconductor. LM35 memiliki keakuratan tinggi dan kemudahan 

perancangan jika dibandingkan dengan sensor suhu yang lain, LM35 juga mempunyai 

keluaran impedansi yang rendah dan linieritas yang tinggi sehingga dapat dengan mudah 

dihubungkan dengan rangkaian kendali khusus serta tidak memerlukan penyetelan lanjutan. 

Dengan tegangan keluaran yang terskala linear dengan suhu terukur, yakni 10 milivolt per 1 

derajat celcius. 

 Meskipun tegangan sensor ini dapat mencapai 30 volt akan tetapi yang diberikan 

kesensor adalah sebesar 5 volt, sehingga dapat digunakan dengan catu daya tunggal dengan 

ketentuan bahwa LM35 hanya membutuhkan arus sebesar 60 µA hal ini berarti LM35 

mempunyai kemampuan menghasilkan panas (selfheating) dari sensor yang dapat 

menyebabkan kesalahan pembacaan yang rendah yaitu kurang dari 0,5 ºC pada suhu 25 ºC. 

Aplikasi-aplikasi seperti thermometer ruang digital, mesin pasteurisasi, atau termometer 

badan digital. 
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2.6.1 Struktur sensor LM35 

  sensor suhu IC LM35 pada dasarnya memiliki 3 pin diantaranya yaitu, pin 1 berfungsi 

sebagai sumber tegangan kerja dari LM35, pin 2 atau tengah digunakan sebagai tegangan 

keluaran atau Vout dengan jangkauan kerja dari 0 Volt sampai dengan 1,5 Volt dengan 

tegangan operasi sensor LM35 yang dapat digunakan antar 4 Volt sampai 30 Volt. Keluaran 

sensor ini akan naik sebesar 10 mV setiap derajad celcius sehingga diperoleh persamaan 

sebagai berikut :                  

 

Gamabar 2.3 Rangkaian sederhana LM35 

 Gambar diatas adalah gambar skematik rangkaian dasar sensor suhu LM35- DZ. Rangkaian 

ini sangat sederhana dan praktis. Vout adalah tegangan keluaran sensor yang terskala linear 

terhadap suhu terukur, yakni 10 milivolt per 1 derajad celcius. Jadi jika Vout = 530mV, 

maka suhu terukur adalah 53 derajad Celcius. Dan jika Vout = 320mV, maka suhu terukur 

adalah 32 derajad Celcius. Tegangan keluaran ini bisa langsung diumpankan sebagai 

masukan ke rangkaian pengkondisi sinyal seperti rangkaian penguat operasional dan 

rangkaian filter, atau rangkaian lain seperti rangkaian pembanding tegangan dan rangkaian 

Analog-to-Digital Converter. 

  Rangkaian dasar tersebut cukup untuk sekedar bereksperimen atau untuk aplikasi 

yang tidak memerlukan akurasi pengukuran yang sempurna. Akan tetapi tidak untuk 

aplikasi yang sesungguhnya. Terbukti dari eksperimen yang telah saya lakukan, tegangan 

keluaran sensor belumlah stabil. Pada kondisi suhu yang relatif sama, jika tegangan suplai 

saya ubah-ubah (saya naikkan atau turunkan), maka Vout juga ikut berubah. Memang secara 

logika hal ini sepertinya benar, tapi untuk instrumentasi hal ini tidaklah diperkenankan. 

Dibandingkan dengan tingkat kepresisian, maka tingkat akurasi alat ukur lebih utama karena 

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

dapat digunakan. 

 

2.6.2 Karakteristik sensor LM35 

 

Gambar 2.4 Sensor LM35 

1. Memiliki sensitivitas suhu, dengan faktor skala linier antara tegangan dan suhu 10 mVolt/ºC,   

sehingga dapat dikalibrasi langsung dalam celcius.  

2. Memiliki ketepatan atau akurasi kalibrasi yaitu 0,5ºC pada suhu 25 ºC  

3. Memiliki jangkauan maksimal operasi suhu antara -55 ºC sampai +150 ºC.  

4. Bekerja pada tegangan 4 sampai 30 volt.  

5. Memiliki arus rendah yaitu kurang dari 60 µA.  

6. Memiliki pemanasan sendiri yang rendah (low-heating) yaitu kurang dari 0,1 ºC pada udara 

diam.  

7. Memiliki impedansi keluaran yang rendah yaitu 0,1 W untuk beban 1 mA.  

8. Memiliki ketidaklinieran hanya sekitar ± ¼ ºC. 

 

  Sensor suhu IC LM35 memiliki keakuratan tinggi dan mudah dalam perancangan jika 

dibandingkan dengan sensor suhu yang lain, sensor suhu LM35 juga mempunyai keluaran 

impedansi yang rendah dan linieritas yang tinggi sehingga dapat dengan mudah 

dihubungkan dengan rangkaian kontrol khusus serta tidak memerlukan setting tabahan 
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karena output dari sensor suhu LM35 memiliki karakter yang linier dengan perubahan 

10mV/°C. Sensor suhu LM35 memiliki jangkauan pengukuran -55°C hingga +150°C 

dengan akurasi ±0,5°C. Tegangan output sensor suhu IC LM35 dapat diformulasikan Vout 

LM35 = temperature ° x 10mV. 

 Sensor suhu LM35 terdapat dalam beberapa varian sebagai berikut:  

 • LM35, LM35A memiliki range pengukuran temperature -55°C hingga +150°C.  

 • LM35C, LM35CA memiliki range pengukuran temperatur -40℃ hingga +110℃.  

 • LM35D memiliki range pengukuran temperatur 0°C hingga +100°C 

 

Gambar 2.5 Perbandingan suhu dan tegangan output  LM35 

 Sensor LM35 bekerja dengan mengubah besaran suhu menjadi besaran tegangan. 

Tegangan ideal yang keluar dari LM35 mempunyai perbandingan 100°C setara dengan 1 

volt. Sensor ini mempunyai pemanasan diri (self heating) kurang dari 0,1°C, dapat 

dioperasikan dengan menggunakan power supply tunggal dan dapat dihubungkan antar 

muka (interface) rangkaian control yang sangat mudah. 

 IC LM 35 sebagai sensor suhu yang teliti dan terkemas dalam bentuk Integrated 

Circuit (IC), dimana output tegangan keluaran sangat linear terhadap perubahan suhu. 
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Sensor ini berfungsi sebagai pegubah dari besaran fisis suhu ke besaran tegangan yang 

memiliki koefisien sebesar 10 mV /°C yang berarti bahwa kenaikan suhu 1° C maka akan 

terjadi kenaikan tegangan sebesar 10 mV. 

 IC LM 35 ini tidak memerlukan pengkalibrasian atau penyetelan dari luar karena 

ketelitiannya sampai lebih kurang seperempat derajat celcius pada temperature ruang. 

Jangka sensor mulai dari – 55°C sampai dengan 150°C, IC LM35 penggunaannya sangat 

mudah, difungsikan sebagai kontrol dari indicator tampilan catu daya terbelah. IC LM 35 

dapat dialiri arus 60 μ A dari supplay sehingga panas yang ditimbulkan sendiri sangat 

rendah kurang dari 0 ° C di dalam suhu ruangan. 

 Untuk mendeteksi suhu digunakan sebuah sensor suhu LM35 yang dapat 

dikalibrasikan langsung dalam C (celcius), LM35 ini difungsikan sebagai basic temperature 

sensor. 

 

 Adapun keistimewaan dari IC LM 35 adalah :  

 • Kalibrasi dalam satuan derajat celcius.  

 • Lineritas +10 mV/ º C.  

 • Akurasi 0,5 º C pada suhu ruang.  

 • Range +2 º C – 150 º C.  

 • Dioperasikan pada catu daya 4 V – 30 V.  

 • Arus yang mengalir kurang dari 60 μA 

 

2.6.3 Prinsip kerja sensor LM35 

 Secara prinsip sensor akan melakukan penginderaan pada saat perubahan suhu setiap 

suhu 1 ºC akan menunjukan tegangan sebesar 10 mV. Pada penempatannya LM35 dapat 

ditempelkan dengan perekat atau dapat pula disemen pada permukaan akan tetapi suhunya 

akan sedikit berkurang sekitar 0,01 ºC karena terserap pada suhu permukaan tersebut. 

Dengan cara seperti ini diharapkan selisih antara suhu udara dan suhu permukaan dapat 

dideteksi oleh sensor LM35 sama dengan suhu disekitarnya, jika suhu udara disekitarnya 

jauh lebih tinggi atau jauh lebih rendah dari suhu permukaan, maka LM35 berada pada suhu 

permukaan dan suhu udara disekitarnya . 
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 Jarak yang jauh diperlukan penghubung yang tidak terpengaruh oleh interferensi dari 

luar, dengan demikian digunakan kabel selubung yang ditanahkan sehingga dapat bertindak 

sebagai suatu antenna penerima dan simpangan didalamnya, juga dapat bertindak sebagai 

perata arus yang mengkoreksi pada kasus yang sedemikian, dengan mengunakan metode 

bypass kapasitor dari Vin untuk ditanahkan. 

 Maka dapat disimpulkan prinsip kerja sensor LM35 sebagai berikut:  

 • Suhu lingkungan di deteksi menggunakan bagian IC yang peka terhadap suhu  

 • Suhu lingkungan ini diubah menjadi tegangan listrik oleh rangkaian di dalam IC, dimana 

perubahan suhu berbanding lurus dengan perubahan tegangan output.  

 • Pada seri LM35 Vout=10 mV/
o
 C Tiap perubahan 1

o
 C akan menghasilkan perubahan 

tegangan output sebesar 10mV 

 

2.7 Sensor Kelembaban (DHT11) 

 Untuk mendeteksi kelembaban udara dan suhu digunakan sebuah sensor DHT11 yang 

dapat dikalibrasikan langsung, DHT11 ini difungsikan sebagai basic relative humidity and 

temperature sensor seperti pada gambar 2.6 dibawah ini. 

 

Gambar 2.6 Sensor DHT11 

 DHT11 adalah sensor digital yang dapat mengukur suhu dan kelembaban udara di 

sekitarnya. Sensor ini sangat mudah digunakan bersama dengan Arduino. Memiliki tingkat 

stabilitas yang sangat baik serta fitur kalibrasi yang sangat akurat. Koefisien kalibrasi 

disimpan dalam OTP program memory, sehingga ketika internal sensor mendeteksi sesuatu, 

maka module ini menyertakan koefisien tersebut dalam kalkulasinya, DHT11 ini termasuk 

sensor yang memiliki kualitas terbaik, dinilai dari respon, pembacaan data yang cepat, dan 

kemampuan anti-interference. Ukurannya yang kecil, dan dengan transmisi sinyal hingga 20 

meter,dengan sepsifikasi: Supply Voltage: +5 V,    Temperature range : 0-50 °C error of ± 2 
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°C,    Humidity : 20-90% RH ± 5% RH error,dengan sesifikasi digital interfacing system. 

membuat produk ini cocok digunakan untuk banyak aplikasi-aplikasi pengukuran suhu dan 

kelembaban. 

cara kerja dari sensor kelembaban udara/Humidity DHT11 memiliki empat buah kaki 

yaitu: pada bagian kaki(VCC), dihubungkan ke bagian Vss yg bernilai sebesar 5V,pada board 

arduino uno dan untuk bagian kaki GND dihubungkan ke ground  (GND) pada board arduino 

uno, sedangkan pada bagian kaki data yang merupakan keluaran (Output) dari hasil 

pengolahan data analog dari sensor DHT11 yang dihubungkan ke bagian analog input (pin3), 

yaitu pada bagian pin PWM (Pulse Width Modulation) pada board arduino uno dan yang tak 

ketinggalan terdapat satu kaki tambahan yaitu kaki NC (Not Connected), yang tidak 

dihubungkan ke pin manapun. 

 Resolusi pengukuran  : 16 Bit 

 Repeatability  : ± 1% RH 

 Akurasi Pengukuran :  25° C ±5% RH 

 Interchangeability : Fully interchageable 

 Waktu Respon  : 1/e (63%) of 25° C 6 detik 

 Histerisis  : <± 0.3%RH 

 Long-term stability :  <± 0.5%RH / yr in 

2.7 GPS module (Ublox neo 6m) 

 GPS (Global Positioning System) adalah suatu sistem yang dapat digunakan untuk  

menentukan posisi wilayah yang berada  di permukaan bumi dengan menggunakan bantuan 

sinkronisasi dari sinyal satelit. GPS modul yang akan digunakan, selain mendapatkan 

informasi koordinat dari satelit, juga mendapatkan informasi waktu berupa tanggal dan jam 

dengan zona GMT(Greenwich Mean Time).  
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Gambar 2.6 GPS ublox neo 6m 

Pin VCC merupakan Sumber tengangan yang digunakan (3.3 Vdc) 

Pin TX (Transmit Channel) merupakan pin yang mengeluarkan output data dari GPS modul. 

Data yang dikeluarkan merupakan data serial. 

 Pin 4 RX (Receiver Channel) merupakan pin untuk memberi perintah kepada GPS modul 

dengan memberi data serial sesuai protocol yang ditentukan. Melalui port ini, kita dapat 

merubah protokol output GPS, memberi perintah untuk mematikan output dan sebagainya.  

  Output pada GPS modul ini adalah data digital serial dengan kecepatan 4.800 

bit/detik, dengan format ASCII. ASCII merupakan standar pengkodean huruf dan angka 

dalam bentuk biner, octal, dan hexadecimal.  
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  Contoh tabel pengkodean ASCII.  

 

Gambar 2.7 Tabel pengkodean ASCII 

Setelah data serial tersebut diubah menjadi huruf dan angka, maka akan 

membentuk sebuah data dengan  menggunakan protocol NMEA 0183 (GGA, GSA, GSV, 

RMC, VTG, GLL). Protokol ini adalah sebuah protokol untuk data serial.  
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Contoh output pada GPS module setelah di olah menjadi bentuk teks : 
$GPGGA,235947.050,,,,,0,00,,,M,0.0,M,,0000*5D  

$GPGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,,,*1E  
$GPRMC,235947.050,V,,,,,,,281006,,*29  

$GPGGA,235948.057,,,,,0,00,,,M,0.0,M,,0000*55  

$GPGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,,,*1E  

$GPRMC,235948.057,V,,,,,,,281006,,*21  

$GPGGA,235950.042,,,,,0,00,,,M,0.0,M,,0000*58  

$GPGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,,,*1E  

$GPRMC,235950.042,V,,,,,,,281006,,*2C  

$GPGGA,235951.042,,,,,0,00,,,M,0.0,M,,0000*59  
$GPGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,,,*1E  

$GPGSV,3,1,12,20,00,000,43,10,00,000,,31,00,000,,27,00,000,*7B  

$GPGSV,3,2,12,19,00,000,,07,00,000,,04,00,000,,24,00,000,*76  

$GPGSV,3,3,12,16,00,000,,28,00,000,,26,00,000,,29,00,000,*78  
$GPRMC,235951.042,V,,,,,,,281006,,*2D  

$GPGGA,235952.042,,,,,0,00,,,M,0.0,M,,0000*5A  

$GPGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,,,*1E  

$GPRMC,235952.042,V,,,,,,,281006,,*2E  
$GPGGA,235953.042,,,,,0,00,,,M,0.0,M,,0000*5B  

$GPGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,,,*1E  

$GPRMC,235953.042,V,,,,,,,281006,,*2F  

$GPGGA,235954.042,,,,,0,00,,,M,0.0,M,,0000*5C  
$GPGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,,,*1E  

$GPRMC,235954.042,V,,,,,,,281006,,*28 $GPGGA,043357.000,3158.7598,S,11552.8691,E,1,05,3.4,24.6,M,-29.3,M,,0000*58  

$GPGSA,A,3,23,20,13,11,32,,,,,,,,4.7,3.4,3.4*31  
$GPRMC,043357.000,A,3158.7598,S,11552.8691,E,0.32,57.59,101008,,*27  

$GPGGA,043358.000,3158.7597,S,11552.8692,E,1,05,3.4,24.0,M,-29.3,M,,0000*5D  

$GPGSA,A,3,23,20,13,11,32,,,,,,,,4.7,3.4,3.4*31  

$GPRMC,043358.000,A,3158.7597,S,11552.8692,E,0.33,58.17,101008,,*20  
$GPGGA,043359.000,3158.7597,S,11552.8693,E,1,05,3.4,24.4,M,-29.3,M,,0000*59  

$GPGSA,A,3,23,20,13,11,32,,,,,,,,4.7,3.4,3.4*31  

$GPGSV,3,1,12,11,75,324,36,01,59,146,27,32,58,161,34,20,56,209,30*75  

$GPGSV,3,2,12,23,52,301,40,25,42,101,,13,23,311,23,17,19,237,23*72  
$GPGSV,3,3,12,31,12,136,,19,08,358,13,14,06,136,,27,05,350,*72  

$GPRMC,043359.000,A,3158.7597,S,11552.8693,E,0.29,58.06,101008,,*2B  

$GPGGA,043400.000,3158.7598,S,11552.8693,E,1,05,3.4,25.0,M,-29.3,M,,0000*58  

$GPGSA,A,3,23,20,13,11,32,,,,,,,,4.7,3.4,3.4*31  

$GPRMC,043400.000,A,3158.7598,S,11552.8693,E,0.20,72.85,101008,,*25  
 

Gambar 2.6 GPS NMEA protocol 

  Data diatas merupakan keluaran dari GPS module,  sebagai contoh salah satu data 

GPGGA yaitu data fix dari GPS yang berisi data waktu UTC, data latitude dan longitude, 

keterangan data GPS (0= tidak fix 1=fix), banayak nya satelit yang digunakan dan lain lain.  
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