
 
26 

 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

  

4.1 Pengujian Sensor  Suhu dan Kelembaban 

 Pada pengujian ini, sensor LM 35 dan DHT11 diuji dengan cara di kalibrasi 

menggunakan alat ukur yang telah ada yaitu termometer dan hygrometer untuk 

mengetahhui seberapa besar keakuratan yang dimiliki oleh sistem data logger suhu dan 

kelembaban yang telah dibuat.  

4.1.1 Pengujian sensor LM 35 menggunakan thermometer dan sensor DHT11 

menggunakan hygrometer 

Pengujian dilakukan dengan cara mengkalibrasi data yang di dapat oleh sensor 

dengan alat ukur suhu yang telah ada yaitu termometer ruangan dan hygrometer. Hasil 

pembacaan di tampilkan pada serial monitor arduino. 

a. Pengujian sensor LM35  

 

Gambar 4.1 Tampilan hasil pengukuran pada serial monitor arduino 

Pada gambar 4.1 terdapat gambar hasil pengukuran sensor LM35 yang tertera pada 

serial monitor arduino. Pada pembacaan sensor tersebut suhu terukur adalah 31.29 derajat 

celcius terendah dan yang tertinggi adalah 31.50 derajat celcius.  
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Gambar 4.2 Data hasil pengukuran menggunakan termometer ruangan 

Dari gambar 4.2 dapat dilihat bahwa suhu yang diukur oleh termometer ruangan 

menunjukkan angka yang hampir sama dengan angka yang diukur oleh sensor LM3. Pada 

pengukuran termometer mendapatkan angka 31 derajat celcius dan pada gambar 4.1 sensor 

menunjukkan angka 31.29. Berikut data hasil pengukuran yang dilakukan : 

Tabel 4.1 Perbandingan data hasil pengukuran suhu menggunakan sensor LM35 dan 

termometer ruangan 

NO HASIL PENGUKURAN LM35 (◦C) 
HASIL PENGUKURAN 

TERMOMETER RUANGAN (◦C) 

1 27.39 27 

2 27.39 27 

3 27.28 27 

4 27.39 27 

5 27.28 27 

6 27.39 27 
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NO HASIL PENGUKURAN LM35 (◦C) 
HASIL PENGUKURAN TERMOMETER 

RUANGAN (◦C) 

7 27.28 27 

8 27.39 27 

9 27.28 27 

10 27.50 27 

11 27.18 27 

12 27.39 27 

13 27.50 27 

14 27.50 27 

15 27.39 27 

16 27.28 27 

17 27.39 27 

18 27.28 27 

19 27.60 27 

20 27.39 27 

21 27.28 27 

22 27.39 27 

23 27.28 27 

24 27.39 27 

25 27.28 27 

26 27.28 27 

27 27.50 27 

28 27.28 27 

29 27.28 27 

30 27.39 27 

Dari tabel pengukuran 4.1 dapat dilihat selisih pembacaan sensor dan alat ukur 

menunjukkan perbedaan pengukuran yang tidak terlalu jauh yaitu 27.28 dengan 27
◦
C  . 

Rata – rata nilai pengukuran yang didapat oleh sensor LM35 adalah 27.36067 
◦
C. 
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Sedangkan angka pengukuran yang di tunjukkan oleh alat ukur adalah 27 
◦
C. Maka persen 

error dari hasil pengukuran menggunakan sensor LM 35 adalah sebagai berikut : 

           

  
        1.335802% 

Dari perhitungan persen error dapat disimpulkan bahwa pengukuran sensor suhu 

LM35 telah akurat. 

 

b. Pengujian sensor DHT11  

 

Gambar 4.3 Perubahan persentase kelembaban yang didapat oleh sensor DHT11 

Pada gambar 4.3 hasil pembacaan sensor pada serial monitor arduino menunjukkan 

nilai terendah 73 persen kelembaban udara dan yang tertinggi adalah 75 persen kelembaban 

udara. Ada tiga nilai pembacaan pada kalibrasi sensor DHT11, 73%, 74%, dan 75% 

kelembaban.    
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Gambar 4.4 Perubahan persentase kelembaban yang didapat oleh hygrometer 

Pada gambar 4.4 dapat dilihat pada hygrometer terdapat dua buah jarum penunjuk. 

Jarum merah menunjukkan perubahan suhu sedangkan jarum biru menunjukan peruhan 

kelembaban. Yang diamati adalah perubahan kelembaban lingkungan sekitar yang di 

tunjukkan oleh jarum biru. Jarum biru pada gambar 4.4 menunjukkan angka 78. Satuan 

yang digunakan untuk mengukur kelembaban adalah persentase. Berikut adalah tabel hasil 

pengukuran kelembaban : 

  Tabel 4.2 Perbandingan data hasil pengukuran kelembaban menggunakan sensor DHT11 

dan hygrometer 

NO HASIL PENGUKURAN DHT11 (%) 
HASIL PENGUKURAN 

HYGROMETER (%) 

1 75 78 

2 75 78 

3 75 78 

4 75 78 

5 75 78 

6 75 78 



 
31 

 

NO HASIL PENGUKURAN DHT11 (%) 
HASIL PENGUKURAN 

HYGROMETER (%) 

7 75 78 

8 75 78 

9 74 78 

10 74 78 

11 76 78 

12 75 78 

13 76 78 

14 76 78 

15 74 78 

16 75 78 

17 75 78 

18 75 78 

19 75 78 

20 75 78 

21 75 78 

22 75 78 

23 75 78 

24 75 78 

25 76 78 

26 75 78 

27 75 78 

28 75 78 

29 74 78 

30 75 78 

Dari tabel 4.2 dapat dilihat selisih pembacaan dari sensor dan alat ukur tidak terlalu 

jauh berbeda, yaitu 74 dengan 78 persen. Rata – rata hasil pengukuran sensor DHT11 

adalah 74%. Sedangkan pengukuran yang didapatkan oleh alat ukur adalah 78%. Maka dari 
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kedua nilai tersebut dapat dihitung persentase error pengukuran yang dilakukan dengan 

menggunakan sensor DHT11. 

     

  
       5.128205% 

Dari perhitungan persen error dapat disimpulkan bahwa pengukuran sensor 

kelembaban DHT11 memiliki persen error yang sangat kecil. 

 

4.2 Rangkaian Keseluruhan Sistem  

 a. Bentuk rangkaian sensor yang terhubung dengan arduino  

 

Gambar 4.5 Rangkaian sensor yang tersambung dengan arduino 

Gambar 4.5 adalah gambar rangkaian sensor suhu LM35 dan sensor kelembaban 

DHT11 yang dihubungkan dengan arduino nano yang nantinya akan mengirimkan data 

secara serial ke raspi. Terlihat pada gambar, pin A0 terhubung dengan pin data dari sensor 

DHT11. Lalu masing – masing pin GND dan VCC +5V dari arduino terhubung dengan pin 

GND dan VCC dari sensor DHT11. Sedangkan pada pin data dari LM35 terhubung dengan 
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pin A1 dari arduino. Pin GND dan Vin dari arduino terhubung dengan pin GND dan Vcc 

dari sensor LM35. 

  b. Bentuk rangkaian raspi yang terhubung dengan GPS 

  

 

Gambar 4.6 Rangkaian raspi yang terhubung dengan GPS 

Pada gambar 4.6 dapat dilihat pin yang digunakan pada penelitian ini adalah pin 

Vcc 3.3V, UART, dan GND. Pin Vcc 3.3V digunakan karena tegangan yang dianjurkan 

untuk digunakan pada data sheet GPS sebesar 3.3V. Sedangkan pin UART (Universal 

asynchronous receiver-transmitter) digunakan untuk mengirim data serial yang didapat 

oleh GPS dari satelit ke raspi agar dapat diolah. Cara menghubungkan pin UART adalah 

pin receiver pada GPS dihubungkan dengan pin transmitter pada raspi, begitu juga dengan 

pin transmitter pada GPS dihubungkan dengan pin receiver pada raspi. Pemasangan silang 
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antara pin – pin tersebut dikareanakan agar raspi dan GPS dapat berkomunikasi secara 

serial. 

 c. Bentuk rangkaian keseluruhan sistem 

 

Gambar 4.7 Rangkaian raspi yang terhubung dengan GPS 

 Pada gambar 4.7 dapat dilihat rangkaian sensor dan raspi dihubungkan 

menggunakan konektor USB sebagai jalur komunikasi serial. Data dari arduino dikirim 

serial ke raspi yang nantinya akan diolah oleh raspi sebelum dapat di upload ke web server. 

4.3 Pengujian pengiriman data serial Arduino ke Raspberry Pi 

Pada pengujian ini akan dilakukan percobaan pengiriman data ke raspberry dari 

arduino secara serial. 
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Gambar 4.8 Hasil pengujian pengiriman data pada raspberry  

 Dapat dilihat pada gambar 4.8, data masuk ke raspberry secara bergantian 

karena komunikasi serial merupakan komunikasi satu jalur yang datanya akan dikirimkan 

secara bergantian. Nilai  43 dan 42 pada gambar 4.8 adalah data kelembaban udara yang 

terukur oleh sensor DHT11 dalam satuan persen, sedangkan nilai 29.42 dan 29.54 

merupakan data suhu yang terukur oleh LM35 dalam satuan derajat celcius. 

 

4. 4 Pengujian data serial sensor yang akan di sinkronisasi dengan GPS   

 Pada pengujian ini dilakukan sinkronisasi antara sdata serial sensor dengan data 

waktu GPS, agar pencatatan data logger dapat dilakukan secara real time.  
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Gambar 4.9 Hasil sinkronisasi data gps dengan data serial sensor 

Dapat dilihat pada gambar 4.9 bahwa data dari kedua sensor akan terkirim secara 

bergantian karena pengiriman data dilakuakan secara serial. Data yang tertera diatas 

merupakan data yang ditampilkan pada terminal raspi, data tersebut merupakan data waktu 

pengambilan sensor, longitude, lattitude, dan data sensor suhu dan kelembaban. Data yang 

ditampilkan pada terminal masi menyatu yang nantinya setelah diolah akan di masukkan ke 

dalam tabel. 

   4.5  Perancangan sistem penyimpanan raspberry agar dapat menjadi data server   

Pada tahap ini data sensor dan GPS yang telah didapat akan dibuat tersimpan di 

dalam raspberry sebagai log file dalam dalam bentuk file CSV. Data ini yang nantinya akan 

dikirim ke web server. 
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Tabel 4.3 Hasil pencatatan data sensor dan data GPS pada raspberry 

Waktu Tanggal latitude longitude suhu (◦C) kelembaban(%) 

04:10:00 4-09-17 835.26293 11605.83406 29.75  74 

04:10:01 4-09-17 835.26295 11605.834 29.86  74 

04:10:02 4-09-17 835.26296 11605.83394 29.75  75 

04:10:03 4-09-17 835.26298 11605.83389 29.75  75 

04:10:04 4-09-17 835.263 11605.83386 29.86  75 

04:10:05 4-09-17 835.26301 11605.83382 29.75  74 

04:10:06 4-09-17 835.26303 11605.8338 29.86  75 

 

Tabel 4.3 menunjukkan ada enam baris hasil pengambilan data. Baris pertama yaitu 

pencatatan waktu pengambilan data jam, menit dan detik. Baris kedua tanggal, bulan dan 

tahun pengambilan data. Baris ketiga adalah latitude peletakan sistem monitoring. Baris 

keempat adalah longitude peletakan sistem monitoring. Data latitude dan longitude jika 

digabungkan dapat mengetahui posisi sistem monitoring. Baris kelima adalah data dari 

sensor suhu LM35 yang menunjukkan nilai terbesar adalah 29.86 dan nilai terkecil adalah 

29.75 
◦
C. Baris terakhir adalah nilai kelembaban yang didapatkan oleh sensor DHT11 

dengan nilai terkecil adalah 74% dan nilai tertinggi adalah 75%. 

 

4.6 Pengujian keseluruhan sistem 

Pada Tahap ini pengujian yang akan dilakukan meliputi pengambilan data sensor 

pada arduino kemudian dikirimkan ke raspberry lalu datadisimpan dalam bentuk file CSV 

pada raspberry lalu di upload ke local server yang telah disediakan. 

 

Gambar 4.10 Halaman login user pada localhost 
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 Pada tahap ini user di minta memasukkan username dan password agar dapat 

mengakses data loger yang telah di upload ke server. Jika user tidak memasukkan 

username dan password telah terdaftar pada database, maka user tidak akan dapat masuk ke 

halaman utama dari GUI sistem monitoring suhu dan kelembaban lingkungan yang telah di 

buat.  

 

Gambar 4.11 Tampilan data yang telah di upload pada local server 

Data yang tertera akan terus di update selama sensor dan GPS masih beroprasi dan 

mengirimkan data. Data teratas yang tercatat adalah data terbaru yang tersimpan pada 

server. Data akan berhenti di update ketika program berhenti dijalankan. Ketika program 

dijalankan kembali, data yang telah ada akan di perbaharui untuk menyimpan data sensor 

dan GPS yang terbaru.   

4.7 Mengupload data ke web server 

 Pada tahapan ini data yang telah berhasil diupload pada local server akan teruskan 

ke web server.  
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Pertama mengubah IP raspi menjadi IP static, dengan cara membuka LXterminal 

pada raspi kemudian mengetikkan ifconfig. Lalu akan muncul gambar seperti berikut  

 

Gambar 4.12 Tampilan ifconfig dari raspi 

Pada gambar 4.12 dapat dilihat bahwa IP raspi adalah 192.168.1.35. Selanjutnya 

melakukan pengubahan IP raspi menjadi IP static dengan cara mengetik perintah 

/etc/network/interfaces. Lalu akan muncul halaman seperti gambar 4.13. 

 

Gambar 4.12 Tampilan /etc/network/interfaces pada raspi 

Selanjutnya langkah yang akan dikerjakan adalah mengubah eth0 inet dhcp menjadi 

eth0 inet static dan menambahkan IP addres baru dan gateway.  
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Gambar 4.13 Tampilan /etc/network/interfaces pada raspi yang telah diubah 

Pada gambar 4.13 IP address raspi telah diganti menjadi IP static 192.168.1.72 dan 

getway 192.168.1.1. Setelah melakukan penggantian IP, raspi di reboot agar IP address 

yang baru dapat berfungsi. 

    

Gambar 4.14 Tampilan ifconfig pada raspi yang telah berhasil diubah 

Pada gambar 4.14 menunjukkan tampilan ifconfig pada raspi yang telah 

menggunakan static IP. 

Setelah raspi memilki IP static. Proses selanjutnya adalah setting port forwarding 

pada router yang telah tersambung dengan internet.  
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Mengakses router dengan cara masuk ke halaman utama router menggunakan 

komputer yang telah disediakan. 

 
Gambar 4.15 Tampilan halaman utama router 

Pada gambar 4.15 terdapat kolom username dan password. Pada kedua kolom 

tersebut akan diisi dengan kata user.   

 
Gambar 4.16 Tampilan halaman port forwarding 

Gambar diatas menunjukkan tab port forwarding. Pada tab tersebut ada kolom 

nama, LAN host IP Address, LAN host start post, dan LAN host end port. Pada kolom 

nama dapat diisi sesui keinginan user, pada penelitian ini digunakan nama klape. Lalu 
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kemudian memasukkan IP  static raspi pada kolom LAN host IP Address. Pada kolom 

LAN host start post dan LAN host end port diisi dengan port 80. 

 

Gambar 4.17 Tampilan halaman utama no-ip dinamic DNS  

Pada tahap ini dilakukan pendaftaran akun pada no-ip. Jika telah terdaftar user akan 

mendapatkan empat subdomain, subdomain dapat digunakan langsung atau dapat juga 

digunakan sesuai kebutuhan. Subdomain berlaku selama 30 hari untuk free user. Setelah 

mendaftar, user harus melakukan aktifasi melalui e-mail yang digunakan saat mendaftar. 

Setelah aktif, maka sub domain siap digunakan. 
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Gambar 4.18 Tampilan halaman web no-ip yang telah aktif 

 Gambar 4.18 merupakan tampilan website no-ip jika telah dilakukan aktifasi akun 

melalui e-mail. User dapat menambahkan subdomain ataupun mengapus subdomain yang 

telah ada. Maksimal subdomain yang dapat digunakan oleh user adalah empat subdomain.  

 

 

Gambar 4.17 Tampilan halaman dinamic DNS 
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Pada gambar 4.17 menunjukkan langkah selanjutnya yang dilakukan jika 

subdomain pada no-ip telah tersedia yaitu setting Dinamic DNS pada router. Pada gambar 

4.17 terdapat enam kolom, pada kolom service type dipilih no-ip, untuk server diisi dengan 

URL dari no-ip yaitu http://www.no-ip.com/. Pada username dan pasword diisi sesuai 

keinginan. Pada kolom wan connection dapat dipilih sesuai koneksi yang digunakan. Pada 

kolom hostname diisi dengan nama host subdomain yang telah aktif, pada tugas akhir ini 

digunakan hostname klapekesur.ddns.net.       

 

Gambar 4.18 Tampilan halaman web server 

Pada gambar 4.18 menunjukkan halaman webserver yang telah siap digunakan. 

Halaman web server akan sama dengan local server yang telah lebih dulu di buat karena 

data yang d upload tidak berbeda dengan yang di tampilkan pada local server. 

 

 

http://www.no-ip.com/
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