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Abstrak 

Telemetri adalah proses pengukuran parameter suatu obyek (benda, ruang, kondisi alam), yang hasil 

pengukurannya di kirimkan ke tempat lain melalui proses pengiriman data baik dengan menggunakan kabel 

maupun tanpa menggunakan kabel (wireless), selanjutnya data tersebut dapat dimanfaatkan langsung atau 

dianalisa untuk keperluan tertentu. Dalam tugas akhir ini, akan dirancang sistem pengontrolan suhu 

menggunakan telemetri. Dengan menggunakan sistem telemetri diharapkan memberikan kemudahan bagi 

manusia dalam sistem pengendalian suhu. Apalagi saat ini pengontrolan suhu masih dilakukan secara manual 

atau menggunakan remote control, dimana pengontrolan dilakukan di tempat perangkat berada. Dengan 

menggunakan sistem telemetri, pengontrolan suhu dapat dilakukan di tempat berbeda. 

Desain dan realisasi sistem pengontrolan suhu ruangan menggunakan sistem telemetri, dalam hal ini 
menggunakan modul RF (YS1020-UA). Perangkat telemetri terdiri dari hardware dan software, dimana 

perangkat ini terdapat dibagian pengirim dan penerima. Di bagian pengirim terdapat sensor suhu yang akan 

terintegrasi dengan mikrokontroler ATMega8535 kemudian ditransmisikan menggunakan perangkat YS1020-

UA. Setelah ditransmisikan, di bagian penerima akan diterima oleh YS1020-UA dan dihubungkan dengan PC. 

Pengontrolan suhu dilakukan dibagian penerima, dengan mengirimkan suhu standar minimal untuk 

mengaktifkan kipas. 

Pengujian sistem dilakukan mulai dari blok catu daya, sensor suhu, driver motor kipas, mikrokontroler, RF 

modul, dan aplikasi pada PC. Hasil dari pengujian tersebut menunjukkan bahwa sistem dapat bekerja dengan 

baik. 2. 

Rata – rata waktu yang dibutuhkan untuk satu kali pengiriman data suhu adalah 3.148 detik  dengan delay 

sebanyak 3 detik pada kondisi indoor. Faktor kegagalan yang terjadi dari 128 pengiriman data suhu adalah 
6.25% dengan jarak maksimum 70 meter.  

Kata kunci : telemetri, PWM, RF modul, sensor suhu, mikrokontroler ATMega8535 

 
Abstract 

Telemetry is a process of measuring parameters of an object (i.e. a thing, space, or environmental 

condition) and transferring the output to other media through wired-data-transfer-mechanism or wireless 

communication. Then, it can be directly utilized or analyzed first for specific purposes. In this final project, 

telemetry system will be used to design a system that can control room temperature. It is expected to enhance 

the, currently used, temperature control system. Nowadays, the means of controlling temperature is still done 

manually or by using remote control wherever the instrumentation is placed. With the telemetry system, 

temperature control can be done from afar. 

In this final project, RF (YS1020-UA) module is used to build the design and implementation of telemetry-
system-enhanced temperature controller. Telemetry instrumentations consist of hardware and software, which is 

located in both receiver and transmitter. In the transmitter, there is a temperature sensor that is integrated with 

microcontroller ATMega8535 and transmitted using YS1020-UA module. The YS1020-UA module in receiver 

will accept the transmission and connects it to PC. Temperature controlling is done in receiver by transmitting 

minimum standard temperature to activate the fan.  

The examination of telemetry system is done in power supply block, temperature sensor, fan motor driver, 

microcontroller, RF module, and application in PC. The result of the examination shows that system works well. 

The time average for one temperature data transmission is 3.148 seconds with 3 seconds delay in indoor 

condition. Failing rate that happens in 128 times temperature data transmissions is 6.25% with the maximum 

distance of 70 meters.  

Key words: telemetry, PWM, RF module, temperature sensor, microcontroller ATMega8535 

 
I PENDAHULUAN 

Suhu adalah faktor alam yang sangat penting 

dalam kehidupan. Tidak hanya berpengaruh terhadap 

kehidupan manusia tetapi juga perangkat-perangkat 

elektronik. Manusia menjadi kurang nyaman jika suhu 

terlampau panas ataupun dingin. Begitu juga 

perangkat elektronik, perangkat mempunyai suhu 

efektif agar dapat bekerja secara maksimal. Untuk 

itulah, diciptakan perangkat yang dapat menjaga suhu 

ruangan agar selalu sesuai dengan yang diinginkan. 

Pada umumnya pengontrolan suhu selama ini masih 

dilakukan secara manual. Penggunaan remote control 

pun dirasa kurang efektif, karena harus dilakukan 

ditempat perangkat suhu berada. Untuk itulah perlu 



dirancang suatu perangkat yang dapat mengontrol 

suhu ditempat lain.   

Dengan menggunakan sistem telemetri, 

pengontrolan suhu jarak jauh dapat dilakukan. Desain 

dan implementasi sistem pengontrolan suhu ruangan 

menggunakan telemetri modulasi GFSK. Perangkat 
telemetri terdiri dari hardware dan software, dimana 

perangkat ini terdapat dibagian pengirim dan 

penerima. Di bagian pengirim terdapat sensor suhu 

yang akan terintegrasi dengan mikrokontroler 

ATMega8535 kemudian ditransmisikan menggunakan 

perangkat YS1020-UA. Setelah ditransmisikan, di 

bagian penerima akan diterima oleh YS1020-UA dan 

dihubungkan dengan PC. PC akan menampilkan suhu 

sekarang dan kondisi kipas. Pengontrolan dapat 

dilakukan dengan mengirimkan suhu standar minimal 

untuk mengaktifkan kipas. 

 

II LANDASAN TEORI 

2.1 Pengertian Telemetri 

Telemetri adalah proses pengukuran parameter 

suatu obyek (benda, ruang, kondisi alam), yang hasil 

pengukurannya di kirimkan ke tempat lain melalui 

proses pengiriman data baik dengan menggunakan 

kabel maupun tanpa menggunakan kabel (wireless), 

selanjutnya data tersebut dapat dimanfaatkan langsung 

atau perlu dianalisa. Secara umum sistem telemetri 

terdiri atas enam bagian pendukung yaitu objek ukur, 

sensor, pemancar, saluran transmisi, penerima dan 
tampilan/display. 

2.2 Sensor Suhu  

Sensor suhu yang digunakan dalan tugas akhir ini 

adalah LM 35, dimana LM 35 ini  memiliki kelebihan-

kelebihan sebagai berikut :  

a. dikalibrasi langsung dalam celcius 

b.  memiliki factor skala linear + 10.0 mV/°C 

c. memiliki ketepatan 0,5°C pada suhu + 25°C 

d. jangkauan maksimal suhu antara 55° sampai 

+150°C 

e. cocok untuk aplikasi jarak jauh 

f. bekerja pada tegangan catu 4 sampai 30 Volt 
g. memiliki arus drain kurang dari 60 uA 

h. pemanasan sendiri yang lambat (low self – 

heating), 0,08°C di udara diam 

i. ketidaklinearan hanya sekitar ±14°C 

j. dan memiliki impedansi keluaran yang kecil, 0,1 

W untuk beban 1 mA. 

2.3 Driver Motor DC 

Driver motor DC berfungsi untuk menjalankan motor 

DC. Dalam tugas akhir ini IC yang digunakan adalah 

IC l293D. IC L293D ini adalah suatu bentuk rangkaian 

daya tinggi terintegrasi yang mampu melayani 4 buah 
beban dengan arus nominal 600mA hingga maksimum 

1.2 A. Keempat channel inputnya didesain untuk dapat 

menerima masukan level logika TTL. Biasa dipakai 

sebagai driver relay, motor DC, motor steper maupun 

pengganti transistor sebagai saklar dengan kecepatan 

switching mencapai 5kHz.  

 

 

2.4 ATMega8535 

Seperti umumnya mikrokontroller lainnya, setiap 

kelas memiliki spesifikasi yang berbeda – beda. Dalam 

tugas akhir ini digunakan ATmega8535 yang memiliki 

bagian – bagian seperti di bawah ini: 

1. Saluran I/O sebayak 32 buah, yaitu port A, port B, 
port C, dan Port D 

2. ADC 10 bit sebanyak 8 saluran 

3. Tiga buah timer/counter dengan kemampuan 

perbandingan 

4. CPU yang terdiri dari 32 buah register 

5. Watchdog timer dengan osilator internal  

6. SRAM sebesar 512 byte 

7. Memori flash sebesar 8 kb dengan kemampuan 

read while write 

8. Unit interupasi internal dan eksternal  

9. Port antarmula SPI 

10. EEPROM sebesar 512 byte yang dapat diprogram 
saat operasi 

11. Antarmuka komparator analog 

12. Port USART untuk komunikasi serial 

2.4.1 ADC (Analog to Digital Converter) 

ATMega 8535 merupakan tipe AVR yang telah 

dilengkapi dengan 8 saluran ADC internal dengan 

fidelitas 10 bit. Dalam mode operasinya, ADC 

ATMega 8535 dapat dikonfigurasi, baik secara single 

ended input maupun differential input.  

Proses inisialisasi ADC meliputi proses penentuan 

clock, tegangan referensi, format output data, dan 
mode pembacaan. Register yang perlu diset nilainya 

adalah ADMUX (ADC Multiplexer Selection 

Register), ADCSRA (ADC Control and Status 

Register A), SFIOR (Special Function IO register).    

2.4.2 PWM (pulse width modulation) 

PWM (Pulse Width Modulation) merupakan salah 

satu keunggulan yang dimiliki oleh ATMega 8535. 

Ketiga timer/counter ATMega 8535 mampu 

menghasilkan sinyal PWM. Pulsa PWM adalah 

sederetan pulsa yang lebarnya dapat diatur. Pulsa 

PWM berfungsi mengatur kecepatan motor DC, 

mengatur gelap terang nyala LED, dan aplikasi 
lainnya. 

. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada ilustrasi 

berikut. 

  
Gambar 2. 1 Pulsa PWM inverting dan non-inverting 

 2.4.3 Komunikasi serial mikrokontroler AVR 

Atmega 8535 

Universal synchronous and asynchronous serial 

receiver and transmitter adalah layanan komunikasi 

serial yang dimiliki oleh ATMEGA 8535. UBRR 

(USART baud rate register) adalah register 16 bit yang 

berfungsi untuk menentukan kecepatan transmisi data 



yang digunakan dalam komunikasi serial. UBRR 

dibagi menjadi dua bagian yaitu UBRRH dan 

UBRRL. 

2.5 YS1020 RF Modul 

YS-1020 series Low Power RF Module didesain 

untuk sistem transmisi data UART jarak dekat. YS-
1020 merupakan adaptasi Texas Instruments 

(Chipcon) CC1020 RF IC, bekerja pada ISM 

frequency band, transmisi half duplex. Modul dapat 

langsung tersambung dengan monolitik prosesor, PC, 

perangkat RS485, dan komponen UART lain dengan 

RS232, RS485, dan TTL interface port. 

 

III PERANCANGAN DAN REALISASI SISTEM 
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Gambar 3. 1 Cara kerja sistem 

Secara garis besar cara kerja dari sistem alat 

tersebut adalah : 

1. Sensor suhu mengirimkan data suhu ruangan 

secara periodik ke mikrokontroler 

2. Ketika mikrokontroler menerima data suhu, maka 

mikrokontroler akan: 

a. menampilkan data suhu ruangan di LCD  

b. memberikan perintah pengaktifkan kipas jika 

diperlukan  
c. mengirim data suhu tersebut ke komputer 

melalui RF module. 

3. Komputer akan menerima data melalui RF 

module akan secara otomatis menyimpan data 

suhu tersebut ke dalam log.txt di Visual Basic. 

Selain menyimpan, komputer dapat menampilkan 

suhu ruangan terbaru. 

4. Ketika user ingin mengubah suhu minimum 

ruangan yang di kontrol agar kipas aktif, maka 

komputer akan mengirimkan perintah ke 

mikrokontoler melalui RF module. Perintah yang 
dikirimkan tersebut akan diolah oleh 

mikrokontroler untuk mengaktifkan kipas ketika 

diperlukan.   

3.1 Perancangan Hardware 

3.1.1 Rangkaian Sensor Suhu 

Sensor temperatur digunakan untuk mengukur 

suhu ruang untuk kemudian dijadikan sebagai acuan 

dalam menentukan kondisi ruangan. 

Rangkaian ini terdiri dari sensor LM 35 yang 

berbentuk seperti transistor yang dipasang pada lantai 

model ruangan. Gambar rangkaian sensor temperatur 
dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 

 
 

 

Tegangan keluaran sensor suhu ini akan masuk  ADC 

(Analog to Digital Converter) mikrokontroler 

kemudian datanya diolah. Tipe sensor yang digunakan 

adalah LM 35DZ dengan model TO-92.  

3.1.2 Rangkaian Driver Motor Kipas 

Untuk rangkaian kipas, digunakan metode PWM 
(Pulse Width Modulation) untuk mengatur kecepatan 

putaran kipas. Mikrokontroler ATmega8535 sudah 

dilengkapi kaki pin khusus untuk PWM, sehingga 

keluaran dari kaki pin mikrokontroler dihubungkan 

dengan kaki pin 15 pada IC L293.  

Secara keseluruhan adalah sebagai berikut. 

 
Gambar 3. 3 Rangkaian driver motor kipas 

3.1.3 Rangkaian Catu Daya 

Dalam perancangan hardware ini diperlukan 

rangkaian catu daya sebanyak 2 buah. Rangkaian 

catudaya 5 volt digunakan untuk mencatu 

mikrokontroler, RF module, LM35, dan IC L293. 

Sedangkan rangkaian catudaya 12V digunakan untuk 

mencatu IC L293. Untuk lebih jelasnya dapat melihat 
rangkaian dibawah ini. 

 
Gambar 3. 4 Rangkaian catudaya 

3.1.4 Rangkaian RF Module 

 Dalam perancangan hardware ini, komunikasi 

antara mikrokontroler dan komputer bersifat wireless 

sehingga diperlukan RF module yang berfungsi 

sebagai sistem transmisinya. Dalam perancangan 

komunikasi RF digunakan suatu modul RF transceiver 

YS1020. RF module ini telah diatur pada frekuensi 
433.025 MHz dengan baudrate 19200 bps. Sehingga 

perancangan untuk komunikasi RF module, 

mikrokontroler, dan komputer adalah sebagai berikut. 

          
Gambar 3. 5 Rangkaian RF module 

3.1.5 Rangkaian LCD 
Rangkain LCD ini digunakan untuk melihat 

tampilan suhu yang diterima oleh mikrokontroler.  

 
Gambar 3. 6 Rangkaian LCD 

Gambar 3. 2 Rangkaian sensor suhu 



3.2.1.6 Rangkaian Mikrokontroler 

Skema rangkaian sistem minimum mikrokontroler 

dapat dilihat pada gambar berikut. 

 
Gambar 3. 7 Rangkaian sistem minimum ATMega8535 

3.2. Perancangan Software 

3.2.1 Perancangan Program Di Mikrokontroler. 
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Gambar 3. 8 Diagram alir algoritma pemrograman mikrokontroler 

3.2.2.2 Perancangan Program Aplikasi 
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Gambar 3. 9 Diagram alir menampilkan data suhu 

mulai
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Gambar 3. 10 Diagram alir pengiriman data dari komputer ke 

mikrokontroler 

 

IV PENGUKURAN DAN ANALISA 

4.1 Pengukuran Sinyal Keluaran Blok Hardware 

4.1.1 Pengukuran Blok Catu Daya 

Trafo Dioda bridge
Rangkaian 

Regulator 
output

A B

Gambar 4. 1 Titik pengukuran keluaran blok catudaya 

Pengukuran tegangan yang keluar dari blok catu daya 

menggunakan osiloskop. Dari tabel dibawah ini dapat 

dilihat tegangan keluaran ditiap-tiap titik. 

Titik 

pengukuran 

catudaya 5V catudaya 

12V 

A 15.4 Vpp 30.8 Vpp 

B 5.04 Vdc 11.9 Vdc 
Tabel 4. 1 Tegangan keluaran catudaya 

Dari tabel terlihat bahwa tegangan yang terukur di 

osiloskop adalah 5.04V untuk catudaya 5V dan 11.9V 

untuk catudaya 12V. Sehingga rangkaian catudaya ini 

bekerja dengan baik karena telah sesuai dengan 

spesifikasi awal. 

4.1.2 Pengujian Sensor Suhu LM 35 

LM35 mikrokontroler

LCD

Komputer

termometer
Sumber 

panas

A

B

C

D

Vout Pin A.4

Pin B

 
Pengujian sensor LM 35 dilakukan untuk mengetahui 

besarnya tegangan keluaran sensor dan 
membandingkannya dengan suhu termometer air 

raksa, sehingga diketahui besarnya kenaikan tegangan 

keluaran sensor tiap oC. 

Berikut adalah hasil pengujian dilakukan. 

Gambar 4. 2 Grafik tegangan keluaran sensor terhadap suhu 
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Setelah melakukan pengujian di atas, kemudian 

dilakukan pengujian hasil tegangan keluaran sensor 

yang dibandingkan dengan data ADC pada 

mikrokontroler dan hasil tampilan di LCD dan 

komputer. Dari hasil pengujian didapat hasil sebagai 

berikut.    
Tabel 4. 2Pengujian Sensor LM 35 

No 

Masukan 

ADC(Volt) 

Titik B 

Desimal 

(LCD) 

Titik C 

Komputer 

(°C) 

Titik D 

Termometer 

(°C) 

Titik A 

V/°C 

1 0.247 24 24 24 0.010291667 

2 0.249 25 25 24 0.010375 

3 0.248 24 24 24 0.010333333 

4 0.248 24 24 24 0.010333333 

: : : : : : 

68 0.33 33 32 33.5 0.009850746 

69 0.343 34 34 33.5 0.010238806 

70 0.344 34 34 33.5 0.010268657 

71 0.342 34 34 33.5 0.010208955 

rata-rata (V/°C) 0.01009275 

Dari hasil pengujian ADC didapat bahwa konversi 

ADC berjalan sesuai dengan yang diinginkan yaitu 

0.01 Volt/bit. Hasil tampilan di LCD dan computer 

pun menunjukkan hasil yang sama sehingga sensor 
dan ADC berjalan sesuai dengan yang diinginkan. 

4.1.3 Pengukuran Blok Driver Motor Kipas 

Mikrokontroler IC L293
Pin B.3 Pin 1

kipas

Pin 3

Pin 6

A
B

C

Gambar 4. 3 titik pengukuran driver motor kipas 
4.1.3.1 Pengukuran Keluaran Mikrokontroler 

(titik A) 

Pada pengukuran ini, PORTB.3 berfungsi sebagai pin 

keluaran PWM, dimana sinyal ini yang digunakan 

untuk masukan pin 1 di IC L293. Pengukuran 
dilakukan dalam 3 kondisi, yaitu: 

4.1.3.1 Pengukuran Keluaran Mikrokontroler 

(titik A) 

Pada pengukuran ini, PORTB.3 berfungsi sebagai pin 

keluaran PWM, dimana sinyal ini yang digunakan 

untuk masukan pin 9 di IC L293. Pengukuran 

dilakukan dalam 4 kondisi, gambar sinyal yang 

dihasilkan dengan menggunakan osiloskop dapat 

dilihat dibawah ini. 

 
Gambar 4. 4 Tegangan keluaran mikrokontroler 
saat kipas off 

 
Gambar 4. 5 Tegangan keluaran mikrokontroler 

saat kipas slow 

 
Gambar 4. 6 Tegangan keluaran mikrokontroler 

saat kipas medium 

 
Gambar 4. 7 Tegangan keluaran mikrokontroler 

saat kipas fast 

Tabel 4. 2 Hasil pengukuran duty cycle dan 

tegangan keluaran mikrokontroler pin B.3 (PWM) 
Kondisi 

kipas 

Duty cycle 

menurut 

perhitungan 

Duty cycle 

menurut 

pengukuran 

Tegangan 

menurut 

perhitungan 

Tegangan 

menurut 

pengukuran 

Off 0% 0% 0 V 40.1mV 

Slow 50% 50% 2.5V 2.54V 

Medium 75% 75.3% 3.75V 3.64V 

Fast 100% 100% 5V 5.08V 

  Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa 

keluaran kaki pin B.3 mikrokontroler yang berfungsi 

sebagai PWM dapat bekerja dengan baik. Dapat 
dilihat dari nilai duty cycle dan tegangan yang 

terukur nilainya mendekati nilai yang diinginkan 

(sesuai dengan setting awal). 

4.1.3.2 Pengukuran Keluaran IC L293 (titik B dan 

C) 

Untuk pengukuran keluaran IC L293, dilakukan 

dalam 4 kondisi sama seperti pengukuran keluaran di 

mikrokontroler. Pengukuran sinyal keluaran IC L293 

dengan menggunakan osiloskop tektronix dapat 

dilihat pada gambar dibawah ini. 



 
Gambar 4. 8 Sinyal keluaran IC L293 saat kipas off 

  
Gambar 4. 9 Sinyal keluaran IC L293 saat kipas 

slow 

 
Gambar 4. 10 Sinyal keluaran IC L293 saat kipas 

medium 

 
Gambar 4. 11 Sinyal keluaran IC L293 saat kipas 

fast 

Dari hasil pengukuran sinyal dengan menggunakan 

osiloskop dan multimeter dapat dilihat hasil 

pengukuran keseluruhan sebagai berikut. 

Tabel 4. 3 Hasil pengukuran duty cycle dan 

tegangan keluaran kaki IC L293 

Kondisi 

kipas 

Duty cycle 

menurut 

perhitungan 

Duty cycle 

menurut 

pengukuran 

Tegangan 

keluaran 

menurut 

perhitungan 

(Volt) 

Tegangan 

keluaran 

tanpa 

kipas DC 

(Volt) 

Tegangan 

keluaran 

dengan 

kipas DC 

(Volt) 

Arus  

kipas  

DC (mA) 

Off 0% 0% 0mV 58mV 56.1mV 0 

Slow 50% 49.1% 6 5.81 5.67 28.3-

29.45 

Medium 75% 74.3% 9 8.72 8.82 67.16-

69.2 

Fast 100% 100% 12V 11.69 11.6 130.2-

134.5 

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa: 

1. Nilai duty cycle yang terukur mendekati nilai 

duty cycle yang diinginkan. 

2. Nilai tegangan keluaran yang diinginkan 

mendekati nilai tegangan keluaran IC L293 baik 

dengan menggunakan kipas DC maupun tidak. 
3. Arus yang terukur sesuai dengan yang 

diinginkan. Semakin besar nilai arus maka kipas 

akan berputar semakin cepat.   

Perbedaan nilai duty cycle dan tegangan yang terukur 

dengan yang diinginkan tidak mempengaruhi kinerja 

alat, karena perbedaan nilainya tidak terlalu 

signifikan. Sehingga secara keseluruhan hasil 

pengukuran keluaran IC L293 sesuai dengan yang 

diinginkan.   

4.1.4 Pengukuran Blok Serial 

4.1.4.1 Pengukuran sinyal antara mikrokontroler 

dan RF modul 
Berikut merupakan hasil pengukuran data 

keluaran mikrokontroler AVR Atmega8535. 

 
 (a)   (b) 

Gambar 4. 12 (a) Sinyal keluaran mikrokontroler ke RF module 

 (b) sinyal masukan mikrokontroler dari RF module 

Pada pengukuran ini, logika 0 bernilai 0 volt dan saat 

logika 1 bernilai 5 volt dengan pengaturan skala 
tegangan di osiloskop 1Volt/div. Sehingga Dari 

gambar dapat disimpulkan bahwa data dapat dikirim 

dan diterima dengan baik. 

4.1.4.2 Pengukuran sinyal antara RF modul dan 

komputer 

 
 (a)   (b) 
Gambar 4. 3 (a) Sinyal keluaran RF modul ke komputer 

  (b) sinyal masukan RF module dari komputer 

Pada pengukuran ini, logika 0 bernilai +3 volt dan 

saat logika 1 bernilai -7 volt dengan pengaturan skala 

tegangan di osiloskop 2Volt/div. Sehingga dari 

gambar dapat disimpulkan bahwa data dapat dikirim 

dan diterima dengan baik. 

4.1.5 Pengukuran performansi dan analisis 

komunikasi RF antara mikrokontroler dan 

computer 

 

 



4.1.5.1 Pengukuran dengan kondisi obstacle 

Di bawah ini adalah hasil pengukuran dengan 

menggunakan obstacle yang dilakukan di gedung E. 
Tabel 4. 3 Pengukuran komunikasi RF module dengan obstacle 

pada lantai yang sama 

Jarak 

(meter) 

indoor (waktu dalam detik) 
waktu 

rata-rata 

Error 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
  

5 3.1 3 3 3 3 3 
2.

9 

2.

9 
2.9875 0 

10 2.8 3.1 2.9 3.2 2.9 2.9 3.3 2.8 2.9875 0 

15 2.9 2.8 3.1 2.9 3.1 3 3.2 3 3 0 

: : : : : : : : : : : 

65 3 3.1 3 2.9 3.1 6 3.2 3 3.4125 12.5 

70 6 6 2.9 3.1 3 3 9.2 3 4.525 62.5 

71 60 0 0 0 0 0 0 0 7.5 100 

72 40.3 17.2 35.5 61.7 0 0 0 0 19.3375 100 

73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 

 
 

 

 

Dari tabel, hasil pengukuran jarak maksimum 

yang dapat diukur pada kondisi obstacle adalah 70 m 

sehingga luas area pengukuran adalah 

𝜋𝑟2 =  𝜋. 702 = 15393 𝑚2 
Sedangkan rata – rata waktu yang dibutuhkan 

untuk satu kali pengiriman data suhu adalah 3.148 

detik  dengan delay sebanyak 3 detik pada kondisi 

terdapat obstacle. Faktor kegagalan yang terjadi dari 

128 pengiriman data suhu adalah 6.25% dengan jarak 

maksimum 70 m.  

4.1.5.2 Pengukuran dengan kondisi loss space 

Di bawah ini adalah hasil pengukuran dengan 

loss space yang dilakukan di sepanjang jalan di 

depan Learning Center (LC). 
Tabel 4. 4 Pengukuran komunikasi RF module dengan loss space 

jarak 

(meter) 

outdoor (waktu dalam detik) waktu 

rata-

rata 

error 

(%) 1 2 3 4 5 6 7 8 

5 3 3.1 3 2.9 3.1 2.9 3.2 3.1 3.0375 0 

10 2.9 3.1 3.1 2.9 3.3 2.9 3.1 3.1 3.05 0 

15 3.1 2.9 3 3.1 3 3.1 3.1 2.9 3.025 0 

20 3.1 2.9 2.9 3.2 3 3 3 3.1 3.025 0 

: : : : : : : : : : : 

173 3 3 3 3.1 3.1 3 2.9 3 3.0125 0 

174 3 3 3 2.9 3.1 2.9 3 3 2.9875 0 

175 14.8 3.1 18.2 5.9 16.8 0 0 0 7.35 100 

176 3 6.2 9 14.9 6.1 15.4 0 0 6.825 100 

177 2.2 8.1 13.1 21.8 11.8 6.2 18.1 0 10.1625 100 

178 24.6 8.6 18.5 5.8 6 34.5 11.5 0 13.6875 100 

179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 

 

 

 

 

Dari tabel hasil pengukuran jarak maksimum 

yang diukur adalah 174 m sehingga luas area 

pengukuran adalah 

𝜋𝑟2 =  𝜋. 1742 = 95114 𝑚2 
Dari kedua tabel diatas rata – rata waktu yang 

dibutuhkan untuk satu kali pengiriman data suhu 

adalah 3.32 detik dengan delay sebanyak 3 detik pada 

kondisi free space. Faktor kegagalan yang terjadi dari 
336 pengiriman data suhu adalah 4.934% dengan 

jarak maksimum 174 m.  

4.2 Pengujian Program Aplikasi 

4.2.1 Pengujian Penerimaan Data 

Pada pengujian penerimaan data dilakukan 

melalui komunikasi serial dengan menggunakan 

kabel serial dengan konfigurasi yang telah dijelaskan 

di bab III. Pengujian dengan menggunakan program 

aplikasi.  

 
Gambar 4. 4 Data yang diterima program aplikasi 

4.2.1 Pengujian Pengiriman Data 
Pengujian dalam pengiriman data ini mirip dengan 

pengujian penerimaan data. Komunikasi yang 

digunakan masih sama yaitu dengan menggunakan 

komunikasi serial.  

 
Gambar 4. 5 Data yang dikirim program aplikasi 

4.3 Analisa kerja sistem keseluruhan 

Secara garis besar, pengujian kerja sistem sesuai 

dengan perancangan yang telah dilakukan. Informasi 

dari sensor suhu dapat sampai ke program aplikasi 

yang dibuat pada komputer. Kipas dapat aktif sesuai 

dengan kondisi suhu yang dirancang. Namun pada 
perancangan tidak membandingkan kecepatan kipas 

yang dirancang dengan lamanya penurunan suhu 

akibat kipas aktif.  

 

V PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil analisis dari pengujian dan 

pengukuran yang dilakukan, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

ket: 

   data hilang 

  data terima salah 

ket: 

   data hilang 

  data terima salah 



1. ADC pada ATmega8535 cukup akurat dalam 

melakukan konversi terbukti pada saat 

pengukuran sensor suhu pada perangkat ini. 

2. PWM pada ATmega8535 bekerja dengan baik 

dapat dilihat pada tegangan yang dihasilkan 

yaitu: 
a. kipas off: tidak ada tegangan yang dihasilkan 

b. kipas slow: tegangan yang dihasilkan 

sebesar 2.54Volt dengan duty cycle 50%. 

c. kipas medium: tegangan yang dihasilkan 

sebesar 3.64Volt dengan duty cycle 75.3% 

d. kipas fast: tegangan yang dihasilkan sebesar 

5.08Volt  

3. Pada pengukuran komunikasi RF module pada 

kondisi obstacle, pengaturan awal berupa 

pengiriman data dilakukan setiap 3 detik. Rata-

rata waktu datangnya data kedua setelah data 

pertama diterima adalah sebesar 3.148 detik 
sehingga delay dari pengiriman data suhu adalah 

0.148 detik. Faktor kegagalan yang terjadi dari 

128 pengiriman data suhu adalah 6.25% dengan 

jarak maksimum 70 m.   

4. Pada pengukuran komunikasi RF module pada 

kondisi free space, pengaturan awal berupa 

pengiriman data dilakukan setiap 3 detik. Rata-

rata waktu datangnya data kedua setelah data 

pertama diterima adalah sebesar 3.32 detik 
sehingga delay dari pengiriman data suhu adalah 

0.32 detik pada kondisi free space. Faktor 

kegagalan yang terjadi dari 336 pengiriman data 

suhu adalah 4.934% dengan jarak maksimum 

174 m.   
5.2 Saran 

Pengembangan yang dapat dilakukan pada tugas 

akhir ini antara lain : 

1. Monitoring suhu sebaiknya menggunakan lebih 

dari satu ruangan 

2. Untuk pengembangan ke arah yang lebih nyata, 
kipas dapat diganti dengan AC. Dengan 

digantinya kipas, dapat dilihat waktu yang 

diperlukan untuk menurunkan suhu dan 

pengaturan kecepatan pun dapat sesuai dengan 

realitas yang ada. Sehingga delay yang 

diperlukan untuk satu kali pengiriman data pun 

bisa lebih tepat. 

3. Program aplikasi yang telah dibuat dapat 

dikembangkan lagi untuk menjadi server di 

jaringan. Sehingga pengontrolan suhu dapat 

dilakukan dalam jaringan. 
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