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Abstrak 

 

Cuaca dan iklim sangat mempengaruhi kehidupan manusia baik jangka pendek maupun 

jangka panjang, sehingga monitoring cuaca perlu dilakukan secara terus menerus. Monitoring 

cuaca dari jarak yang relatif jauh membutuhkan sistem pengukur cuaca yang dapat mengirimkan 

data. Penelitian ini bertujuan untuk membuat sistem pengukur cuaca yang mampu mengirimkan 

data ke web database melalui jaringan internet. Parameter cuaca yang diukur yaitu suhu, 

kelembaban relatif, tekanan udara, kecepatan angin, dan arah angin. Tahapan penelitian terdiri 

dari perancangan hardware dan perancangan software. Perangkat hardware yang digunakan 

terdiri dari sensor-sensor cuaca, arduino, dan GSM shield, RTC dan SD card. Perancangan web 

server terdiri dari pembuatan MySQL database dan visualisasi data pada halaman website. Sistem 

yang telah dibuat kemudian diuji coba dengan melakukan monitoring cuaca selama sembilan jam. 

Hasil pengujian sistem menunjukkan bahwa sistem hardware dapat mengukur data cuaca dan 

mengirimkannya ke web database, dan web server mampu menampilkan data cuaca dalam bentuk 

tabel dan grafik pada halaman website..  

 

Kata kunci — cuaca, internet, monitoring, sistem web database 

 

Abstract 

 

Weather and climate affect human life both short term and long term, so the weather 

monitoring needs to be done continuously. Monitoring the weather from a relatively far distance 

requires a weather measuring system that can transmit data. This research aims to create a weather 

measuring system which is capable of transmitting data to a web database through the Internet. 

Weather parameters measured are temperature, relative humidity, air pressure, wind speed, and 

wind direction. Stages of the research consisted of hardware designing and software designing. 

The hardware device used consisted of weather sensors, arduino, and GSM shield, RTC and SD 

card. The web server designing consists of making a MySQL database and data visualization on 

the website page. Systems that have been made then tested by monitoring the weather for nine 

hours. The test results show that the hardware system can measure weather data and sends it to a 

web database, and web server is able to display weather data in the form of tables and graphs on 

web pages. 

 

Keywords — weather, internet , monitoring, web database system 
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I. PENDAHULUAN 

Monitoring cuaca perlu dilakukan secara 

terus menerus karena cuaca sangat berpengaruh 

terhadap kehidupan manusia. Monitoring cuaca 

dari jarak yang relatif jauh membutuhkan sistem 

yang mampu mengirim data kepada sistem atau 

perangkat lain. Salah satu media yang dapat 

digunakan untuk mengirimkan data jarak jauh 

adalah jaringan internet. Pengiriman data dengan 

menggunakan internet pada umumnya dilakukan 

untuk menyimpan data pada web database. 

Penyimpanan data pada web database 

memberikan banyak keunggulan seperti data 

pengukuran dapat diamati secara langsung tanpa 

mengganggu proses pengukuran, tidak ada batas 

jarak antara alat pengukur dengan pengamat 

selama terkoneksi dengan internet, data dapat 

diamati oleh banyak komputer atau device secara 

bersamaan, dan mengurangi kemungkinan 

kehilangan data (data lost) apabila alat rusak 

pada saat pengukuran. 

Dalam kegiatan monitoring cuaca sering 

dibutuhkan interpretasi data dalam bentuk grafik 

untuk memudahkan pengamat memantau kondisi 

cuaca dengan cepat. Dengan menyimpan data 

pada web database, peneliti dimudahkan untuk 

mendapatkan interpretasi data dalam bentuk 

grafik. Hal ini mendasari penulis untuk 

mengembangkan sistem yang dapat mengukur 

parameter cuaca dan menyimpanan data pada 

web database sehingga dapat digunakan untuk 

monitoring cuaca jarak jauh. 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Arduino Mega 

Arduino mega 2560 memiliki 54 pin digital 

input/output dimana 15 dari pin tersebut dapat 

digunakan untuk pembangkit sinyal PWM (Pulse 

width modulation), 16 analog input, 4 UART 

(hardware serial port) dan koneksi USB. Pin 

digital dapat digunakan untuk membaca data dari 

sensor dengan keluaran digital seperti sensor 

suhu dan kelembaban SHT11. Arduino juga 

dapat membaca data sinyal analog dengan 

memanfaatkan ADC pada pin analog input. 

Pembacaan data analog bermanfaat untuk 

membaca keluaran dari sensor analog seperti 

sensor kecepatan angin dan sensor arah angin. 

Pin UART pada arduino digunakan untuk 

melakukan komunikasi serial dengan perangkat 

elektronik lain. Salah satu perangkat yang 

menggunakan komunikasi UART adalah GSM 

shield. 

.  

Gambar 2.1 Arduino Mega 2560 

(Sumber: www.arduino.cc) 

Fungsi utama dari arduino yaitu sebagai pusat 

pengelolaan proses seperti membaca, mengolah 

dan menyimpan data. Arduino dapat menyimpan 

data pada eeprom atau perangkat penyimpanan 

eksternal seperti sd card. Untuk kegiatan 

monitoring data, seringkali data logger 

dilengkapi dengan media transmisi agar dapat 

mengirimkan data ke perangkat lain seperti 

komputer.  Media transmisi data dapat berupa 

kabel, bluethoot, wireless, dan GSM/GPRS. 

Media komunikasi data yang digunakan dipilih 

tergantung dari jarak komunikasi yang dilakukan. 

Sistem elektronik yang sering digunakan untuk 

komunikasi jarak jauh adalah Global System for 

Mobile Communication (GSM) / General Packet 

Radio Service (GPRS). 

2.2 Icomsat GSM Shield 

Arduino tidak dilengkapi dengan perangkat 

transmisi sehingga untuk membuat arduino dapat 

mentransmisikan data perlu ditambahkan 

perangkat tambahan. Beberapa perangkat yang 

berfungsi untuk komunikasi data yaitu bluethoot, 

ethernet dan GSM/GPRS shield. Icomsat 

merupakan sebuah GSM/GPRS shield arduino 

yang komponen utamanya merupakan SIM900 

Quad-band GSM/GPRS module.  
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Gambar 2.2 Icomsat GSM Shield 

(Sumber: www.arduino.cc) 

 

Untuk dapat terhubung dengan jaringan 

internet, Icomsat membutuhkan kartu GSM yang 

aktif. Pengaturan APN, username dan password 

kartu dimasukkan pada arduino sketch. Arduino 

dan GSM shield dapat melakukan komunikasi 

dua arah, arduino memberikan data pada GSM 

shield untuk dikirim dan GSM shield 

memberikan data respon web ke arduino. 

2.3  Web Database MySQL 

Apabila arduino dihubungkan dengan 

Icomsat GSM shield, maka arduino dapat 

mengakses internet dan dapat melakukan 

komunikasi data dengan sistem lainnya. Setelah 

terhubung dengan jaringan internet, arduino 

dapat mengirimkan data ke web server dan 

menyimpannya di database. 

Database merupakan aplikasi yang dapat 

digunakan untuk menyimpan data dalam format 

yang berbeda-beda dan terstruktur. Beberapa 

Tipe data yang dapat disimpan dalam database 

yaitu numerik, date and time, dan karakter. 

Semua proses manipulasi data pada database 

MySQL dilakukan dengan mengeksekusi SQL 

(standar query language). SQL merupakan 

kalimat (statement) yang berisi perintah-perintah 

untuk memanipulasi data pada database. 

Pengelolaan database melalui server dapat 

dilakukan dengan mudah dengan tanpa eksekusi 

SQL dengan memanfaatkan software 

phpMyAdmin. 

Apabila sebuah perangkat (client) akan 

memasukkan data ke web database, data harus 

diterima dulu oleh PHP untuk menghindari 

adanya SQL statement berbahaya yang dapat 

merusak database. PHP merupakan bahasa 

pemrograman yang dibangun untuk web 

development dan hanya dapat dijalankan pada 

server. PHP menerima input dari client kemudian 

tereksekusi pada server dan dapat memberikan 

output pada client (Wikipedia). 

2.4 Visualisasi Data pada Web 

PHP dapat mengeluarkan data dalam bentuk 

dokumen HTML, sehingga PHP dapat digunakan 

untuk menampilkan tabel sederhana pada 

halaman website. Akan tetapi, visualisasi web 

dengan menggunakan PHP sangat terbatas karena 

tidak dapat digabungkan dengan library 

javascript sehingga tidak dapat menampilkan 

struktur yang kompleks. Untuk menampilkan 

data dalam bentuk yang lebih kompleks seperti 

grafik, kita dapat menggunakan javascript dengan 

tambahan library Flot Charts. Flot Charts 

merupakan sebuah library jQuery untuk 

menampilkan grafik pada halaman web dengan 

bentuk yang menarik dan dinamik. 

2.5 Sensor-sensor Cuaca 

Data grafik yang ditampilkan pada halaman 

website merupakan data hasil pengukuran cuaca 

yang terukur dari sensor-sensor cuaca dan telah 

tersimpan di MySQL database. Beberapa sensor 

cuaca yang digunakan pada penelitian ini yaitu 

sensor suhu dan kelembaban SHT11, sensor 

tekanan udara BMP085, sensor kecepatan angin 

(anemometer) dan arah angin (wind vane). 

SHT11 dan BMP085 meberikan data digital 

dengan data yang telah terkalibrasi dari pabrik.  

2.6 Perangkat Penunjang 

Arduino mega, GSM shield dan sensor cuaca 

tidak dapat memberikan data waktu (date and 

time) karena tidak memiliki clock di dalamnya. 

Apabila rangkaian elektronik membutuhkan data 

waktu, perlu adanya tambahan perangkat seperti 

Real Time Clock. Komponen penunjang lainnya 

yang sering digunakan adalah Micro SD Module 

yang berfungsi untuk menyimpan data pada SD 

card dengan kapasitas yang lebih besar dari 

eeprom. 

III. METODOLOGI 

http://www.arduino.cc/
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3.1 Perancangan Sistem  

Sistem yang akan dibuat pada penelitian ini 

terdiri dari sistem hardware dan sistem software 

(web server). Sistem hardware terdiri dari 

Arduino, GSM Shield, RTC, sd card, dan sensor-

sensor cuaca. Sistem hardware berfungsi untuk 

mengukur parameter cuaca dan mengirimnya ke 

web server. Fungsi web server yaitu untuk 

menerima data dan menyimpannya di web 

database MySQL. Aliran proses kerja sistem 

keseluruhan ditunjukkan pada gambar 3.1 

 

Gambar 3.1 Aliran proses kerja sistem 

Proses pertama yang dilakukan sistem adalah 

mengambil atau mengukur data dari masing-

masing sensor. Arduino mengambil data suhu 

dan kelembaban dari SHT11, tekanan udara dari 

BMP085, kecepatan angin dari anemometer, dan 

arah angin dari wind vane. Data-data tersebut 

akan disimpan arduino pada sd card dan 

mengirimkannya ke web server melalui GSM 

shield. Web server akan menerima data melalui 

PHP dan menyimpannya di MySQL. Data yang 

telah tersimpan dapat ditampilkan pada halaman 

website dalam bentuk tabel dan grafik dengan 

menggunakan HTML, javascript, PHP dan Flot 

Charts. 

Pembuatan sistem dibagi menjadi dua bagian 

yaitu perancangan hardware dan pembuatan web 

server. Tahapan perancangan hardware terdiri 

dari perancangan dan pengujian sensor-sensor 

cuaca, arduino, GSM shield, RTC, dan SD card. 

Tahapan pembuatan web server terdiri dari 

pembuatan MySQL database, pembuatan 

interface website, dan beberapa file PHP untuk 

mengolah database. 

3.2 Teknik Pengujian Sistem 

Langkah-langkah pengambilan data dan 

pengujian alat pada penelitian ini dijabarkan 

sebagai berikut 

1. Alat dipasang pada ketinggian 10 meter di 

atas permukaan tanah (62 meter di atas 

permukaan laut) di Taman Alat Badan 

Meteorologi dan Klimatologi (BMKG) Kediri. 

Pengambilan data dilakukan selama 3 hari (9 

jam per hari) mulai pada tanggal 30 Juni 

hingga 2 Juli 2015. 

2. Membuka web server untuk melihat apakah 

database yang dibuat bisa menyimpan data 

yang diterima dari arduino. 

3. Membuka halaman website pada alamat 

http://www. ardudroid.com/ weather/latest-

data.php untuk menguji apakah website dapat 

menampilkan data dalam bentuk grafik. 

4. Menampilkan grafik dengan membuka 

halaman website pada alamat http://www. 

ardudroid.com/weather. 

3.3 Teknik Interpretasi Data 

Interpretasi data yang dilakukan pada 

penelitian ini yaitu : 

1. Menampilkan data dalam bentuk tabel pada 

website. Data yang telah tersimpan di 

database akan diakses menggunakan PHP dan 

menampilkannya dalam bentuk tabel pada 

website. Hal ini bertujuan untuk memproleh 

data dengan cepat tanpa perlu mengakses 

database. 

2. Membuat halaman website yang dapat 

menampilkan grafik secara langsung pada 

website menggunakan data yang telah 

tersimpan di database. Grafik yang dibuat 

adalah grafik data harian antara waktu 

terhadap parameter cuaca seperti suhu, 

kelembaban, tekanan, kecepatan angin, dan 

arah angin. Pembuatan grafik pada website 

dilakukan dengan  menggunakan PHP dan 

javascript dilengkapi dengan plugin Flot 

Charts. 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Rangkaian Hardware 
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Hasil rancangan hardware yang telah dibuat 

pada penelitian ini ditunjukkan pada gambar 4.1 

 

Gambar 5.1 Rangkaian alat keseluruhan yang 

terdiri dari 1) GSM Shield dan Arduino Mega 

2560, 2) Antena, 3) SHT11, 4) BMP085, 5) 

MicroSD Module, 6) RTC, 7) Anemometer, 8) 

Wind Vane, dan 9) soket RJ11 

Sistem hardware yang telah dibuat terdiri 

dari arduino mega, Icomsat GSM shield, sensor-

sensor cuaca, RTC, dan microsd module. Arduino 

berfungsi sebagai pusat kendali untuk membaca 

data dari sensor-sensor cuaca, menyimpan data 

ke sd card, dan mengirimkan data ke web server 

melalui GSM shield. Icomsat GSM shield perlu 

ditambahkan kartu GSM yang aktif agar GSM 

shield dapat tersambung dengan jaringan internet. 

Kartu GSM yang digunakan pada penelitian ini 

yaitu kartu telkomsel karena kualitas sinyal yang 

baik dan tarif yang relatif murah. Pengaturan 

kode APN, username dan password dari kartu 

GSM dimasukkan pada arduino sketch. Icomsat 

GSM shield yang digunakan pada penelitian ini 

memiliki tombol power yang harus ditekan 

terlebih dahulu untuk mengaktifkannya. 

Sensor-sensor cuaca yang digunakan pada 

sistem hardware ini yaitu SHT11, BMP085, 

anemometer, dan wind vane. Sensor SHT11 

berfungsi untuk memberikan data suhu dan 

kelembaban relatif, BMP085 memberikan data 

tekanan udara,  anemometer memberikan data 

kecepatan angin, wind vane memberikan data 

arah angin, dan RTC berfungsi scbagai penunjuk 

waktu (date and time). SHT11 dan BMP085 

diposisikan di luar kotak alat agar parameter 

cuaca yang terukur adalah kondisi udara di 

bagian luar kotak. Anemometer disambungkan 

dengan arduino menggunakan kabel RJ11 agar 

mudah dibuka dan dipasang kembali  

Perangkat tambahan yang digunakan pada 

penelitian ini yaitu RTC dan sd card. RTC 

berfungsi sebagai penunjuk waktu untuk sistem 

hardware sehingga setiap baris data memiliki 

date and time yang menunjukkan waktu 

pengambilan baris data tersebut. Penambahan sd 

card pada sistem hardware bertujuan untuk 

menyimpan data sebagai back up untuk menjaga 

kemungkinan terjadinya kesalahan dalam 

pengiriman ke database. Pada rangkaian sistem 

ditambahkan sebuah LED yang berfungsi sebagai 

indikator sukses tidaknya penyimpanan data pada 

sd card. Jika pengiriman data berhasil, LED akan 

menyala dan sebaliknya. 

4.2 Hasil Pembuatan Web Server 

Bagian utama dari web server yang telah 

dibuat terdiri dari satu database dan dua halaman 

website untuk visualisasi data. 

a. Struktur Database  

Pembuatan Database dilakukan dengan 

menggunakan aplikasi phpMyAdmin. Database 

yang dibuat pada penelitian ini terdiri dari satu 

tabel dengan nama “Cuaca”, dan tabel ini terdiri 

dari 13 kolom. Gambar 4.2 menunjukkan struktur 

database yang telah dibuat. 
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Gambar 4.2 Struktur database 

Setiap kolom berfungsi untuk menyimpan 

data dengan tipe data yang berbeda-beda 

tergantung dari data apa yang disimpan. 

Beberapa tipe data yang digunakan yaitu integer 

(terdiri dari tinyint, mediumint, dan int) untuk 

menyimpan bilangan bulat, decimal untuk 

menyimpan bilangan desimal dan varchar untuk 

menyimpan karakter. 

b. Visualisasi Tabel 

File yang dibuat untuk menampilkan data 

dalam bentuk tabel adalah latest-data.php. 

Gambar 4.3 menunjukkan halaman web yang 

menampilkan tabel data 

 

Gambar 4.3 Tampilan tabel di website 

c. Visualisasi Grafik 

File yang berfungsi untuk menampilkan 

grafik adalah index.html yang dibuat dengan 

HTML yang didalamnya terdapat CSS, 

javascript, jQuery, dan Flot Charts library. 

Halaman website ini dapat diakses pada alamat 

http://www.ardudroid.com/weather. Gambar 4.4 

menunjukkan tampilan halaman web untuk 

menampilkan grafik. 

 

Gambar 4.4 Tampilan grafik di website 

Pada halaman website ini, terdapat kotak 

pilihan atau list picker bulan (month) ,tanggal 

(monthday), dan tahun (year) yang dapat 

digunakan untuk memilih waktu yang diinginkan. 

Terdapat juga beberapa tombol pilihan yang 

berfungsi sebagai penunjuk data cuaca apa yang 

akan ditampilkan.  

V. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dijelaskan, beberapa hal yang dapat 

disimpulkan adalah 

1. Sistem komunikasi data pada web database 

telah berhasil dibuat dan tersusun dari 

perangkat hardware dan software. 

Perangkat hardware terdiri dari arduino 

mega, GSM shield, RTC, Micro SD module, 

SHT11, BMP085, anemometer, dan wind 

vane. Perangkat Software terdiri dari web 

database MySQL, file PHP, Flot Charts, 

dan HTML.  

http://www.ardudroid.com/weather.%20Gambar%204.4


—————————————————————————————————— 

7 
 

2. Sistem pengolah data pada web database 

telah berhasil dibuat dengan menggunakan 

database MySQL, PHP, HTML, javascript 

dan Flot Charts. Alamat website untuk 

menampilkan grafik yaitu ardudroid.com/ 

weather, sedangkan untuk menampilkan 

tabel data yaitu ardudroid.com/weather/ 

latest-data.php. Data cuaca yang dapat 

ditampilkan adalah suhu, kelembaban 

realtif, tekanan udara, kecepatan angin, dan 

arah angin. 
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