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ABSTRACT 
 

Data acquisition system of temperature and humidity used a computer has 
been designed and realization. The system can be applied for various purposes such 
as on early warning systems, weather forecasting or controlling a process. The 
system also can be used to monitor temperature and humidity on the storage of food 
so that the quality of food is guaranteed and in the greenhouse in order to the growth 
of plants can be observed. 

The data acquisition system of temperature and humidity consist of 
ATmega8535 microcontroller as a serial data transmission device to a computer. As 
the humidity sensor is used HSM-20G and LM35 for the temperature sensor. Both of 
output the sensor associated with buffer circuit first before being put into internal 
ADC ATmega8535 microcontroller on pin ADC0 and ADC1. The measured data 
from both sensors will be sent to the computer used RS-232 protocol serially. 

From this research was obtained that the Borland Delphi 7 can displayed the 
measured data from humidity sensor HSM-20G and temperature sensor LM35 in 
graphical form of humidity and temperature versus time and able to save the data in 
monitoring tables that contained in Microsoft Access too. From the tests, it has been 
done with humidity gauge standard HTC-608 and thermometer gauge standard 
SANWA CD 772 was obtained linear correlation coefficient of                r = 99,7%. 
 
 

INTISARI 
 

 

Telah dirancang dan direalisasikan sistem akuisisi data suhu dan kelembaban 
udara menggunakan komputer. Dalam kehidupan sehari-hari sistem ini dapat 
diaplikasikan untuk berbagai keperluan antara lain pada sistem peringatan dini, 
prakiraan cuaca maupun pengontrolan suatu proses. Sistem ini juga dapat digunakan 
untuk memantau suhu dan kelembaban udara pada tempat penyimpanan makanan 
agar mutu dari makanan tersebut terjamin dan pada rumah kaca agar pertumbuhan 
tanaman dapat terpantau.  

Pada sistem akuisisi data suhu dan kelembaban udara menggunakan 
mikrokontroler ATmega8535 sebagai perangkat pengiriman data secara serial ke 
komputer. Sebagai sensor kelembaban digunakan HSM-20G dan sensor suhu 
menggunakan LM35. Keluaran kedua sensor tersebut terlebih dahulu dihubungkan 
dengan rangkaian buffer sebelum dimasukkan ke ADC internal mikrokontroler 
ATmega8535 pada pin ADC0 dan ADC1. Data terukur dari kedua sensor tersebut 
dikirim secara serial ke komputer menggunakan protokol RS-232.         

Dari penelitian yang telah dilakukan, diperoleh bahwa Borland Delphi 7 
dapat menampilkan data terukur dari sensor kelembaban HSM-20G dan sensor suhu 
LM35 dalam bentuk grafik kelembaban udara dan suhu terhadap waktu serta mampu 
menyimpan data tersebut dalam tabel monitoring yang terdapat pada Microsoft 
Access. Dari pengujian yang telah dilakukan dengan alat ukur kelembaban udara 
standar HTC-608 dan termometer digital SANWA CD 772 diperoleh koefisien 
korelasi linier sebesar r = 99,7%. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1.  Latar Belakang 

Pemantauan suhu dan kelembaban udara mempunyai peranan yang sangat 

penting dalam berbagai aspek kehidupan manusia, misalnya pada sistem peringatan 

dini, prakiraaan cuaca, maupun pengontrolan suatu proses. Dalam bidang industri 

pangan seperti kembang gula dan makanan ringan kering pemantauan suhu dan 

kelembaban udara pada tempat penyimpanannya sangat penting untuk dilakukan 

dalam menjaga mutu dari makanan tersebut. Kemudian, pemantauan suhu dan 

kelembaban udara di rumah kaca juga diperlukan karena suhu dan kelembaban udara 

merupakan faktor-faktor abiotik yang mempengaruhi pertumbuhan dan 

perkembangan tanaman (Waluyaningsih, 2008).  

Mikrokontroler ATmega8535 memiliki beberapa kelebihan, diantaranya 

harga yang relatif murah serta mudah didapat. Kemudian, kelebihan lain dari 

mikrokontroler ATmega8535 adalah memiliki salah satu mode komunikasi serial, 

USART (Universal Synchronous and Asynchronous Serial Receiver and 

Transmitter), sehingga dapat melakukan transfer data baik antar mikrokontroler 

maupun dengan modul-modul eksternal termasuk komputer  yang memiliki fitur 

UART. Cara pengisian program ke dalam mikrokontroler ATmega8535 dilakukan 

secara online dari komputer, sehingga lebih praktis karena tanpa memerlukan 

perangkat tambahan (Wardhana, 2006). 

Penerapan komputer dalam membantu mengerjakan tugas-tugas manusia 

sudah mencakup bidang yang sangat luas. Mulai dari bidang industri, perkantoran, 

hingga kehidupan rumah tangga. Komputer juga dapat membantu manusia dalam 

melakukan pengukuran, karena komputer dapat bekerja overtime tanpa melakukan 

kesalahan dalam melakukan pengukuran. Selain itu, komputer juga dapat berfungsi 

sebagai piranti data processing yang memungkinkan data untuk disimpan secara 

realtime dan dapat diambil kapan pun juga. Dengan menggunakan komputer, 

kegiatan pengukuran maupun pengolahan data menjadi lebih baik, cepat, teliti dan 

efektif. 
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Salah satu hal yang menjadikan komputer berkembang begitu cepat sekarang 

ini adalah kemajuan dalam bidang pemrograman komputer. Kebutuhan akan adanya 

program aplikasi yang mampu bekerja pada sistem operasi Windows serta memiliki 

antarmuka visual, telah menarik minat masyarakat untuk menggunakan bahasa 

pemrograman yang mampu menyediakan aplikasi visual, dan Borland Delphi 7 

adalah salah satunya. Borland Delphi 7 merupakan sarana pemrograman aplikasi 

visual yang mempunyai fitur lengkap, seperti aplikasi komunikasi paralel, 

komunikasi serial, jaringan internet, dan komponen koneksi database. 

1.2. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Merancang dan merealisasikan sensor suhu LM35 dan sensor kelembaban udara 

HSM-20G. 

2. Membuat sistem perangkat lunak komputer untuk akuisisi data suhu dan 

kelembaban udara menggunakan Borland Delphi 7. 

 

1.3.  Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam pembuatan tugas akhir ini adalah: 

1. Studi literatur 

Mencari dan mengumpulkan referensi serta dasar teori yang diambil dari 

berbagai buku dan jurnal penelitian untuk mendukung dalam merancang dan 

merealisasikan sistem akuisisi data suhu dan kelembaban udara menggunakan 

komputer. 

2. Perancangan dan pengujian hardware dan software 

Pada perancangan dan pengujian sistem alat, dilakukan dengan cara 

menghubungkan perangkat hardware yang terdiri dari komponen sensor 

kelembaban udara, sensor suhu, mikrokontroler ATmega8535 dengan perangkat 

software yang  menggunakan  program Borland Delphi 7. 

1.4.  Ruang Lingkup 

Pada penelitian ini hanya menfokuskan pengkajian permasalahan pada: 

1. Menggunakan sensor kelembaban udara HSM-20G dan sensor suhu LM35. 

2. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah bahasa pemrograman Borland 

Delphi 7. 
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3. Menggunakan mikrokontroler ATmega8535. 

4. Komunikasi serial antara mikrokontroler ATmega8535 dengan komputer atau 

sebaliknya dengan menggunakan protokol serial RS-232. 

5. Menggunakan format Microsoft Access untuk sistem database di Borland 

Delphi 7.  

6. Studi kasus pengujian alat dengan mengukur kelembaban udara dan suhu yang 

dilakukan di Polder Tawang Semarang.   
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