IMPLEMENTASI MONITORING SUHU PADA RUANG
PRODUKSI PT INDOFOOD MENGGUNAKAN SMS
GATEWAY BERBASIS MIKROKONTROLER

SKRIPSI
Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan
Program Strata Satu (S1) pada Program Studi Teknik Informatika

Oleh :
NOVI ARDIYAN
311410563

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI PELITA BANGSA
BEKASI
2018

i

ii

iii

KATA PENGANTAR
Alhamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT.
Yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, Memberi kemudahan dalam
setiap aktifitas kita, khususnya dalam menyusun tugas akhir ini yang berjudul
“IMPLEMENTASI MONITORING SUHU PADA RUANG PRODUKSI PT
INDOFOOD

MENGGUNAKAN

SMS

GATEWAY

BERBASIS

MIKROKONTROLER”.
Tugas akhir ini ditulis untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh
gelar kesarjanaan pada STT Pelita Bangsa, untuk itu penulis sampaikan rasa
terimakasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan masukan dan
bantuannya, dengan segala kerendahan hati khususnya kepada :
1. Bapak Dr. Ir. Supriyanto M.P, selaku ketua STT Pelita Bangsa
2. Bapak Aswan Sunge S.Kom, M.Kom, selaku kepala program setudi teknik
informatika
3. Bapak Suherman S.Kom, M.Kom, selaku dosen pembimbing pertama saya
4. Bapak Ikhsan Romli S.Si, M.Sc, yang selalu memberi masukan-masukan
dalam setiap penyusunan skripsi ini
5. Seluruh dosen STT Pelita Bangsa yang telah membekali penulis dengan
wawasan dan ilmu dibidang teknologi informasi
6. Seluruh staf STT Pelita Bangsa yang telah memberikan pelayanan
terbaiknya kepada penulis selama perjalanan studi jenjang Strata 1
7. Orang tua yang senantiasa memberikan dukungan serta doanya
8. Istri tercinta yang selalu menemani dan memberikan semangat
9. Rekan-rekan mahasiswa STT Pelita Bangsa, khususnya angkatan 2014,
yang telah banyak memberikan inspirasi dan semangat kepada penulis
untuk dapat menyelesaikan studi jenjang Strata 1
10. Kepada PT Indofood CBP Sukses Makmur FS yang telah memberikan
tempat dan kesempatan untuk melakukan penelitian
iv

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangannya, Oleh
sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai
pihak, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan
khususnya bagi penulis sendiri.

Bekasi, 17 November 2018
Penyusun

Novi Ardiyan

v

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN ........................................................................................... i
PENGESAHAN ............................................................................................ ii
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN ........................................... iii
KATA PENGANTAR ................................................................................. iv
DAFTAR ISI................................................................................................ vi
DAFTAR TABEL ....................................................................................... ix
DAFTAR GAMBAR .................................................................................... x
ABSTRACT ................................................................................................. xi
ABSTRAK .................................................................................................. xii
BAB I PENDAHULUAN ............................................................................. 1
1.1 Latar Belakang Masalah..................................................................... 1
1.2 Identifikasi Masalah ........................................................................... 3
1.3 Batasan Masalah ................................................................................ 4
1.4 Rumusan Masalah .............................................................................. 4
1.5 Tujuan Penelitian ............................................................................... 4
1.6 Manfaat Peneitian .............................................................................. 5
BAB II LANDASAN TEORI ...................................................................... 6
2.1 Pengertian Monitoring ....................................................................... 6
2.2 Suhu dan Kelembaban ....................................................................... 6
2.2.1 Suhu .......................................................................................... 6
2.2.2 Kelembaban .............................................................................. 7
vi

2.3 SMS Gateway .................................................................................... 9
2.3.1 Macam-macam Aplikasi SMS ................................................ 13
2.4 Mikrokontroler ................................................................................. 16
2.4.1 Arduino Uno R3 ...................................................................... 17
2.4.2 Spesifikasi Arduino Uno R3 ................................................... 18
2.5 Sensor DHT 22 ................................................................................ 19
2.5.1 Spesifikasi Sensor DHT 22 ..................................................... 19
2.6 Relay ................................................................................................ 20
BAB III METODE PENELITIAN ........................................................... 21
3.1 Kerangka Pemikiran ......................................................................... 21
3.2 Objek Penelitian ............................................................................... 23
3.2.1 Profil Perusahaan .................................................................... 23
3.2.2 Visi Misi Perusahaan .............................................................. 24
3.2.3 Kebijakan Mutu ...................................................................... 25
3.2.4 Struktur Organisasi ................................................................. 27
3.3 Perancangan Sistem ......................................................................... 29
3.3.1 Perancangan Perangkat Keras (Hardware) ............................. 29
3.3.2 Perancangan Perangkat Lunak (Software) .............................. 32
3.3.3 Perancangan Program ............................................................. 33
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN ................................................... 34
4.1 Hasil Penelitian ................................................................................ 34
4.1.1 Pengujian Komunikasi SMS Gateway dengan Arduino ......... 34
4.1.2 Pengujian Sensor Suhu ........................................................... 35

vii

4.1.3 Pengujian LCD Display .......................................................... 36
4.1.4 Pengujian Perangkat Sistem Kontrol ...................................... 36
BAB V PENUTUP...................................................................................... 38
5.1 Kesimpulan ...................................................................................... 38
5.2 Saran ................................................................................................ 38
DAFTAR PUSTAKA ................................................................................. 39
LAMPIRAN................................................................................................ 41

viii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 SMSC Tanpa Melalui SMS Gateway ...................................... 11
Gambar 2.2 SMSC Tanpa Melalui SMS Gateway ...................................... 11
Gambar 2.3 mobile phone atau GSM modem melalui SMS Gateway ........ 12
Gambar 2.4 Arsitektur Aplikasi SMS Auto Replay ..................................... 12
Gambar 2.5 Arduino Uno R3 ....................................................................... 18
Gambar 2.6 Sensor DHT22.......................................................................... 19
Gambar 2.7 Relay ........................................................................................ 19
Gambar 3.1 Kerangka Pemikiran ................................................................. 21
Gambar 3.2 Blok Diagram ........................................................................... 30
Gambar 3.3 Konfigurasi Arduino Uno dengan SIM900A ........................... 31
Gambar 3.4 Konfigurasi Arduino Uno dengan DHT22............................... 31
Gambar 3.5 Konfigurasi Arduino Uno dengan LCD Display ..................... 31
Gambar 3.6 Flowchart Software .................................................................. 32

ix

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Pengujian Pengiriman dari SMS Gateway ke Handphone .......... 34
Tabel 4.2 Pengujian Sensor Suhu dan Kelembaban .................................... 34
Tabel 4.3 Pengujian LCD Display ............................................................... 35
Tabel 4.4 Pengujian Sistem Kontrol dengan Perintah Monitor ................... 36

x

ABSTRACT

PT Indofood CBP is a company that prioritizes quality, poured in
"Consistent", "Maklumat Mutu", "Tekat Mutu", realizes that quality is proof not
promise, maintaining environmental conditions is very important for smooth
production, one of which is paying attention to temperature production space so
that it is maintained according to the standard rules.
The company has installed temperature monitoring devices but has not
been integrated with mobile phones, so it is necessary to make a temperature
monitoring device that can be controlled remotely so it makes it easier for
engineers to monitor the temperature of the production room. The application
uses DHT 22 Sensor components, GSM Module, Relay and Arduino, the results of
reading from the tool will be transferred via SMS in real time so that when a
problem occurs in the cooling device (AHU) will be detected faster
Keywords: Monitoring, Sensor, Temperature, Arduino.

xi

ABSTRAK

PT Indofood CBP merupakan perusahaan yang sangat mengutamakan
mutu, dituang dalam “Consistent”,”Maklumat Mutu”,”Tekat Mutu”, menyadari
bahwa mutu adalah bukti bukan janji, menjaga kondisi lingkungan sangatlah
penting demi kelancaran produksi, salah satunya yaitu memperhatikan suhu ruang
produksi supaya tetap terjaga sesuai aturan baku.
Perusahaan sudah memasang alat monitoring suhu tetapi belum
terintegrasi dengan handphone, maka dari itu perlu dibuatkan alat pemonitor suhu
yang bisa dikendalikan jarak jauh sehingga memudahkan engineer dalam
memonitor suhu ruang produksi. Aplikasi menggunakan komponen Sensor DHT
22, Modul GSM, Relay dan Arduino, hasil pembacaan dari alat tersebut akan
ditransfer melalui SMS secara real time sehingga ketika terjadi masalah pada alat
pendingin (AHU) akan terdeteksi lebih cepat.
Kata kunci : Monitoring, Sensor, Suhu, Arduino.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah
Mikrokontroler

suatu

terobosan

teknologi

mikroprosesor

dan

mikrokomputer merupakan teknologi baru yang semakin pesat yang banyak
diminati untuk diaplikasikan sebagai system kendali.
Mikrokontroler telah mengalami banyak perkembangan. Berbagai
teknologi, fungsi, serta pariferal yang diterapkan pada komponen ini menjadikan
mikrokontroler yang saat ini beredar memiliki banyak variasi. Sudah tak terhitung
pula aplikasi yang dibuat menggunakan mikrokontroler, mulai dari untuk
kehidupan sehari-hari hingga skala industri. Salah satu modul mikrokontroler
yang banyak digunakan adalah arduino, yang bisa dipadukan dengan modul
Bluetooth, modul GSM, modul relay dan sebagainya yang kemudian menjadikan
mikrokontroler ini dapat terhubung dengan perangkat komputer maupun
smartphone.
PT Indofood CBP Sukses Makmur merupakan salah satu perusahaan mie
instant dan makanan olahan terkemuka di indonesia yang mencanangkan suatu
komitmen untuk menghasilkan produk makanan bermutu, aman, dan halal untuk
dikonsumsi. Aspek kesegaran, higienis, kandungan gizi, rasa, praktis, aman, dan
halal untuk dikonsumsi senantiasa menjadi prioritas perusahaan ini untuk
menjamin mutu produk yang selalu prima.

Hal ini ditunjukkan melalui slogan yang terdapat pada logo Indofood “The
Symbol of Quality Foods” atau “Lambang Makanan Bermutu” yang mengandung
konsekuensi hanya produk bermutulah yang dihasilkan. Produk bermutu tidak
hanya dibuat dari bahan baku pilihan, tetapi diproses secara higienis dan
memenuhi unsur kandungan gizi dan halal.
Produk yang dihasilkan PT Indofood CBP telah terstandarisasi secara
menyeluruh, diantaranya bahan baku, parameter proses, mesin/peralatan,
manpower (tenaga kerja), dan barang jadi. Standarisasi tersebut telah disertifikasi
oleh SGS melalui sertifikasi International Standard Operation (ISO). Selain itu
PT Indofood CBP juga memiliki Sertifikat Hazard Analysis Critical Control
Point (HACCP).
Membahas parameter proses, suhu ruangan yang digunakan untuk
kegiatan proses produksi harus memenuhi standart, yaitu bersuhu antara 25*C30*C. ketika suhu melebihi batas yang ditentukan, kegiatan proses produksi harus
diberhentikan, sehinggan hal tersebut sangat merugikan perusahaan. Sistem
monitoring suhu ruangan yang ada di ruang produksi tersebut masih
menggunakan thermometer standart, sehingga pemantauannya harus berada pada
ruangan tersebut dan belum ada otomatisasi blower untuk membantu kerja mesin
AHU (Air Handling Unit) untuk menstabilkan suhu ruangan. Hal ini dapat
merepotkan engineer karena ketika akan memantau suhu harus berada di ruang
proses produksi tersebut untuk pengecekannya sedangkan ada banyak ruang yang
harus dipantau.
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Permasalahan yang dihadapi bagaimana kita bisa membuat alat ukur
temperatur dengan lebih mudah, dengan waktu yang lebih singkat, namun dengan
data yang lebih akurat dan mudah dikalibrasi. Hal ini dapat diatasi dengan
membangun suatu alat monitoring suhu menggunakan sensor suhu yang
terhubung dengan modul kendali proses yaitu mikrokontroler arduino. Modul
mikrokontroler arduino memungkinkan untuk mengolah data hasil dari
pembacaan sensor suhu untuk ditampilkan pada unit display dan pengolahan dari
board arduino ini ditransmisikan menggunakan modul GSM dan pesan akan
dikirim ke smartphone engineer.
Sehubungan dengan hal hal diatas, penulis berkeinginan untuk
mengembangkan sebuah sistem monitoring suhu ruangan dengan menggunakan
modul arduino dan modul GSM untuk mengirim pesan ke smartphone. Judul yang
akan diangkat untuk penelitian ini adalah “Implementasi Monitoring Suhu Ruang
Produksi PT Indofood Menggunakan SMS Gateway Berbasis Mikrokontroler”.

1.2 Identifikasi Masalah
Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis di PT Indofood
CBP, ditemukan hal-hal yang menjadi permasalahan antara lain :
-

Untuk melakukan pemantauan suhu, engineer harus keliling dari ruang
ke ruang.

-

Pemantauan suhu tidak bisa terkontrol secara berkala.

-

Ketika suhu ruangan naik, engineer harus menyalakan blower secara
manual.
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-

Ketika terjadi masalah, penanganan lebih lama karena informasi yang
didapat engineer masih lewat perantara supervisor.

1.3 Batasan Masalah
Berdasarkan identifikasi masalah diatas, penulis membatasi masalahmasalah yang akan dibahas untuk diberikan solusi pemcahan masalah, yaitu
sebagai berikut :
-

Monitoring ini hanya bisa dilakukan oleh engineer karena masih
berbasis SMS.

-

Fitur utama alat ini adalah membaca suhu ruangan, ketika suhu diatas
batas normal, alat akan mengirim pesan ke engineer.

1.4 Rumusan masalah
Berdasarkan latar belakang pada penelitian diatas, maka dirumuskan
masalah-masalah sebagai berikut :
-

Bagaimana merancang dan membangun suatu alat monitoring suhu
yang bisa dikontrol jarak jauh?

-

Bagaimana merancang dan membangun alat yang bisa secara otomatis
menyalakan blower ketika suhu di atas batas normal?

1.5 Tujuan Penelitian
Berdasarkan masalah yang sudah diuraikan di atas, maka penelitian ini
bertujuan :
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-

Membuat alat yang dapat mempermudah dan mempercepat engineer
dalam mengontrol suhu ruang.

-

Membuat alat yang bisa mengontrol nyala dan matinya blower secara
otomatis.

-

Diharapkan downtime produksi bisa diminimalisir.

1.6 Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
a. Bagi Penulis
-

Mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama menempuh
pendidikan di STT PELITA BANGSA dengan membuat laporan
penelitian secara ilmiah dan sistematis.

-

Menambah ilmu pengetahuan, pengalaman dan pengenalan sebuah
teknologi mikrokontroler.

-

Untuk memperoleh gelar sarjana.

b. Bagi Instansi
-

Membangun alat monitoring suhu pada PT Indofood CBP.

-

Alat monitoring yang berhasil memenuhi kebutuhan perusahaan untuk
melakukan pemantauan suhu sehingga bisa mengurangi downtime.

-

Akses secara cepat dan memudahkan engineer untuk mendapatkan
informasi suhu ruang produksi.

-

Meningkatkan efisiensi kerja dalam memonitoring suhu.

-

Efisiensi energi karena bisa menjalankan blower secara otomatis.
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BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Monitoring
Monitoring menurut WHO (World Health Organization) adalah suatu
proses pengumpulan dan menganalisis informasi dari penerapan suatu program
termasuk mengecek secara reguler untuk melihat apakah kegiatan/program itu
berjalan sesuai rencana sehingga masalah yang dilihat /ditemui dapat diatasi.
Menurut Mudjahudin dan Putra (2010:75) Monitoring dapat didefinisikan
sebagai suatu proses mengukur, mencatat, mengumpulkan, memproses dan
mengkomunikasikan

informasi

untuk

membantu

pengambilan

keputusan

manajemen proyek. Sedangkan menurut Sutabri (dalam Herlina dan Rasyid,
2016:43) Monitoring juga didefinisikan sebagai langkah untuk mengkaji apakah
kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana, mengidentifikasi
masalah yang timbul agar dapat langsung diatasi, melakukan penelitian apakah
pola kerja dan manajemen yang digunakan sudah tepat untuk mencapai tujuan,
mengetahui kaitan antara kegiatan dengan tujuan untuk memperoleh kemajuan.

2.2 Suhu dan Kelembaban
2.2.1 Suhu
Suhu adalah pernyataan tentang perbandingan (derajat) panas suatu zat.
Dapat pula dikatakan sebagai ukuran panas atau dinginnya suatu benda.
Themperature atau suhu adalah ukuran yang menunjukkan intensitas panas
suatu benda. Suhu benda yang tinggi mengindikasikan bahwa benda tersebut

mengandung panas yang cukup besar dan bisa dikatakan benda tersebut panas.
Sebaliknya suhu benda yang rendah mengindikasikan bahwa benda tersebut
mempunyai kandungan panas yang rendah dan benda tersebut dikatakan dingin.
(Esvandiri, 2006)

2.2.2 Kelembaban
Kelembaban udara adalah banyaknya kandungan uap air di udara
(atmosfer). Udara atmosfer adalah campuran dari udara kering dan uap air.
Kelembaban udara ditentukan oleh banyaknya uap air dalam udara. Kalau tekanan
uap air dalam udara mencapai maksimum . maka mulailah terjadi pengembunan.
Temperatur dimana terjadi pengembunan disebut titik embun. Adapun jenis-Jenis
kelembaban sebagai berikut :
a. Jenis-jenis kelembaban
-

Kelembaban mutlak (absolut), adalah banyak sedikitnya uap air dalam
gram pada 1 cm3 atau jumlah uap air yang dikandung udara pada suatu
daerah tertentu yang dinyatakan dalam gram uap air tiap m3 udara.
Kelembaban absolut tergantung pada suhu yang mempengaruhi
kekuatan udara untuk memuat uap air. Tiap-tiap suhu mempunyai
batas dari uap air yang dimuatnya.

-

Kelembaban relatif (nisbi), yaitu perbandingan antara uap air di udara
pada suhu yang sama, dengan jumlah uap air maksimum yang
dikandung udara dan dinyatakan dengan persen. Pada suhu udara yang
semakin naik maka kelembaban relatif akan semakin kecil.
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Kelembaban relatif paling besar adalah 100%. Pada saat itu terjadi titik
pengembunan, artinya pendinginan terus berlangsung dan terjadilah
kondensasi yaitu uap air menjadi titik air dan jika melampaui titik beku
terjadilah kristal es atau salju. Alat pengukur kelembaban relatif adalah
higrometer rambut.
b. Faktor kelembaban
Tinggi rendahnya kelembaban udara di suatu tempat sangat bergantung
pada beberapa faktor sebagai berikut (Santoso, 2007) :
-

Suhu
Suhu udara adalah ukuran energi kinetik rata–rata dari pergerakan

molekul-molekul. Suhu suatu benda ialah keadaan yang menentukan
kemampuan benda tersebut, untuk memindahkan (transfer) panas ke
benda-benda lain atau menerima panas dari benda-benda lain tersebut.
Suhu dan kelembaban udara sangat erat hubungannya, karena jika
kelembaban udara berubah, maka suhu juga akan berubah. Di musim
penghujan suhu udara rendah, kelembaban tinggi, memungkinkan
tumbuhnya jamur pada kertas, atau kertas menjadi bergelombang karena
naik turunnya suhu udara.
-

Kuantitas dan kualitas penyinaran Kualitas intensitas
Lamanya radiasi yang mengenai tumbuhan mempunyai pengaruh yang

besar terhadap berbagai proses fisiologi tumbuhan. Cahaya mempengaruhi
pembentukan klorofil, fotosintesis, fototropisme, dan fotoperiodisme.
-

Pengaruh angin
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Semakin tinggi kecepatan pergerakan angin akan lebih mempercepat
pegangkatan uap air menggempul di udara.
-

Tekanan udara
Tekanan udara erat kaitannya dengan pergerakaan angin.

-

Vegetasi
Semakin banyak vegetasi suatu daerah semakin mempengaruhi tingkat

kelembaban suatu daerah, mengingat tanaman termasuk salah satu
penghasil uap air melalaui proses transpirasi.
-

Ketersediaan air di suatu tempat (air tanah)

2.3 SMS Gateway
SMS Gateway adalah suatu platform yang menyediakan mekanisme untuk
menghantar dan menerima SMS dari peralatan mobile (HP, Smartphone, dan lainlain) yang menggunakan keyword tertentu. SMS Gateway adalah komunikasi SMS
dua arah. SMS Gateway merupakan salah satu perkembangan fungsi yang dimiliki
SMS.
Secara umum SMS Gateway adalah sebuah sistem yang dipergunakan
untuk memudahkan seseorang atau sebuah perusahaan mengirimkan pesan SMS
yang sama dalam waktu yang bersamaan pada banyak orang. Selain itu, semakin
berkembangnya fungsi SMS. SMS Gateway juga dapat dimanfaatkan untuk
keperluan lain seperti melakukan polling, transaksi dengan sebuah sistem,
pemantauan, dan sebagainya.
a. Keuntungan SMS Gateway
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SMS Gateway merupakan pintu gerbang bagi penyebaran Informasi
dengan menggunakan SMS, SMS Gateway dapat menyebarkan pesan ke
ratusan nomor secara otomatis dan cepat yang langsung terhubung dengan
database nomor-nomor ponsel saja tanpa harus mengetik ratusan nomor
dan pesan di ponsel karena semua nomor akan diambil secara otomatis
dari database tersebut sehingga dapat menghemat waktu.
Selain itu, kebutuhan untuk SMS Gateway juga tidak terlalu berlebihan
karena hanya menggunakan sebuah PC dengan menggunakan sebuah
ponsel, kabel data, kartu GSM, dan sebuah program yang dapat dibangun
sendiri khususnya menggunakan bahasa pemrograman PHP yang
berfungsi sebagai pengirim pesan. SMS Gateway dapat mengustomisasi
pesan-pesan yang ingin dikirim.
Dengan menggunakan program tambahan yang dapat dibuat sendiri,
pengirim pesan dapat lebih fleksibel dalam mengirim berita karena
biasanya pesan yang ingin dikirim berbeda-beda untuk masing-masing
penerimanya.
b. Mekanisme SMS Gateway
-

Menerima SMS sesuai dengan keyword yang ditentukan.

-

Melakukan fungsi logik tertentu terhadap data-data yang diterima dari
SMS Gateway.

-

Mengirimkan informasi kepada user berdasarkan keyword sesuai
dangan permintaan.

c. Arsitektur Aplikasi SMS
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Secara Umum, terdapat tiga gambaran arsitektur aplikasi SMS, yaitu:
Aplikasi pesan SMS yang terhubung ke SMSC tanpa melalui SMS
Gateway. Gambar dibawah memperlihatkan arsitektur SMS yang
terhubung ke SMSC tanpa melalui SMS Gateway.

Gambar 2.1 SMSC tanpa melalui SMS Gateway

d. SMSC tanpa melalui SMS Gateway
Aplikasi pesan SMS yang terhubung ke SMS Center melalui SMS
Gateway. Gambar dibawah memperlihatkan arsitektur SMS yang
terhubung ke SMSC melalui SMS Gateway

Gambar 2.2 SMSC tanpa melalui SMS Gateway

11

e. SMS Center melalui SMS Gateway
Aplikasi pesan SMS terhubung ke mobile phone atau GSM modem melalui SMS
Gateway. Gambar dibawah memperlihatkan arsitektur Aplikasi pesan SMS yang
terhubung ke mobile phone atau GSM modem melalui SMS Gateway.

Gambar 2.3 mobile phone atau GSM modem melalui SMS Gateway

f. Arsitektur Aplikasi SMS Auto Replay

Gambar 2.4 Arsitektur Aplikasi SMS Auto Replay

Berikut penjelasan bagaimana perjalanan data dari pelanggan hingga
pelanggan (yang meminta informasi) menerima SMS balasan (informasi
yang diminta):
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-

Pelanggan mengirim SMS ke nomor SMS Gateway untuk meminta
informasi.

-

Sebelum di terima SMS Gateway, SMS diterima SMS Center kemudian
diteruskan ke GSM modem di SMS Gateway.

-

Aplikasi SMS mendapat informasi SMS masuk, kemudian aplikasi SMS
mengecek format SMS untuk mengetahui informasi apa yang diminta
oleh pelanggan.

-

Aplikasi SMS mengirimkan SMS balasan yang melalui GSM modem

-

Sebelum diterima pelanggan, SMS diterima SMS Center kemudian
diteruskan ke pelanggan.

-

SMS balasan diterima pelanggan.

2.3.1 Macam-macam Aplikasi SMS
Ada banyak macam aplikasi SMS yang sedang berkembang sekarang. Aplikasi
di mana pesan SMS dapat digunakan hampir tak terbatas. Beberapa contoh umum
aplikasi SMS diantaranya sebagai berikut:

a. Person to person text messaging
Person to person text messaging sangat banyak digunakan oleh aplikasi
SMS dan memang pada awalnya teknologi SMS di rancang untuknya.
Dalam beberapa macam aplikasi pesan teks, seorang pengguna mobile
phone mengetik sebuah pesan menggunakan keypad, selanjutnya ia
memasukkan no tujuan/penerima dan menekan option selanjutnya
menekan “OK” atau “Send”, untuk mengirim. Ketika pesan diterima oleh
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penerima, akan diberitahu menggunakan suara atau getaran. Pengguna
dapat membaca pesan teks suatu waktu dan membalasnya jika perlu.
Sebuah aplikasi chatting merupakan contoh lain dari aplikasi Person to
person text messaging yang mengijinkan sekelompok/grup orang untuk
bertukar SMS secara interaktif. Dalam sebuah aplikasi chatting, semua
teks SMS dikirim dan diterima, kemudian ditampilkan di layar dan
diurutkan berdasarkan waktu.
b. Provision of Information
Sebuah aplikasi popular dari teknologi SMS selain Person to Person
Messaging adalah Provision of Information (Ketetapan Informasi) yakni
menyampaikan ketetapan informasi ke mobile phone pelanggannya.
Banyak penyedia jasa SMS (Content Provider) menggunakannya untuk
mengirim informasi seperti berita, ramalan cuaca, data keuangan kepada
pelanggan. Kebanyakan informasi ini tidak cuma-cuma. Tagihan SMS
dibebankan kepada pengguna informasi adalah cara yang digunakan oleh
penyedia jasa.
c. Downloading
Pesan SMS dapat membawa data biner dan juga SMS dapat digunakan
sebagai media untuk mendownload secara wireless. Seperti ringtone,
wallpaper, gambar dan logo operator dapat di encode (disandikan)
kedalam satu atau lebih pesan, tergantung ukuran objeknya. Seperti
layanan informasi, layanan download ini juga biasanya tidak gratis dan
tagihan SMS akan dibebankan kepada pelanggan yang menggunakan
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layanan ini. Objek download di encode kedalam satu atau lebih pesan
SMS.
d. Alert and Notifications (Peringatan dan Pemberitahuan)
SMS merupakan teknologi yang sangat cocok untuk menyampaikan
peringatan dan memberitahuan kejadian yang penting/sangat penting. Ada
dua pertimbangan, yaitu :
-

Mobile phone biasanya dibawa oleh pemiliknya kapan saja.
Kapan saja sebuah SMS diterima, mobile phone akan memberitahukan
dengan menggunakan suara atau getaran. Dan pemiliknya dapat
membaca apa isi dari pesan tersebut.

-

Teknologi SMS mengijinkan “push (desakan)” informasi.
Berbeda dengan model “pull (tarikan)” dimana sebuah alat akan
menanya server terlebih dahulu untuk memeriksa apakah ada informasi
baru atau tidak. Model “tarikan” kurang cocok untuk aplikasi
peringatan dan pemberitahuan karena membuang bandwidth dan
meningkatkan aktifitas server.

-

E-Commerce dan Transaksi Kartu Kredit
Kapan saja suatu e-commerce dan transaksi kartu kredit dibuat, server
akan mengirim pesan teks kepada pelanggan. Dengan itu pelanggan
dapat mengetahui apakah transaksi telah buat.
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-

Peringatan Bursa Saham
Dalam suatu aplikasi peringatan bursa saham, program secara konstan
memonitor dan meneliti bursa saham. Jika suatu kondisi tertentu telah
terpenuhi, maka program akan mengirimkan pesan menyangkut situasi
tersebut. Sebagai contoh, kita dapat mengatur sistem peringatan jika
harga saham suatu perusahaan lebih rendah dari niai tertentu, program
mengirimkan pesan peringatan kepada pengguna layanan ini.

-

Remote System Monitoring
Dalam suatu aplikasi remote system monitoring, sebuah program
(kadang-kadang menggunakan suatu sensor) apakah secara konstan
memonitoring status dari suatu sistem. Jika dalam keadaan tertentu,
program akan mengirim pesan kepada admin untuk memberitahukan
situasi yang terjadi. Sebagai contoh program melakukan “ping”
terhadap server, jika respon tidak diterima maka program akan
mengirim pesan kepada admin.

2.4 Mikrokontroler
Menurut Chamim (2012) Mikrokontroler adalah sebuah sistem komputer
yang seluruh atau sebagian besar elemennya dikemas dalam satu chip IC,
sehingga sering disebut single chip microcomputer. Mikrokontroler merupakan
sistem komputer yang mempunyai salah satu atau beberapa tugas yang sangat
spesifik.
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2.4.1 Arduino Uno R3
Arduino Uno R3 adalah papan pengembangan (development board)
mikrokontroler yang berbasis chip ATmega328P. Disebut sebagai papan
pengembangan karena board ini memang berfungsi sebagai arena prototyping
sirkuit mikrokontroler. Dengan menggunakan papan pengembangan, anda akan
lebih mudah merangkai rangkaian elektronika mikrokontroler dibanding jika anda
memulai merakit ATMega328 dari awal di breadboard. Arduino Uno memiliki 14
digital pin input / output (atau biasa ditulis I/O, dimana 6 pin diantaranya dapat
digunakan sebagai output PWM), 6 pin input analog, menggunakan crystal 16
MHz, koneksi USB, jack listrik, header ICSP dan tombol reset. Hal tersebut
adalah

semua

yang

diperlukan

untuk

mendukung

sebuah

rangkaian

mikrokontroler. Cukup dengan menghubungkannya ke komputer dengan kabel
USB atau diberi power dengan adaptor AC-DC atau baterai, anda sudah dapat
bermain-main dengan Arduino UNO anda tanpa khawatir akan melakukan sesuatu
yang salah. Kemungkinan paling buruk hanyalah kerusakan pada chip
ATMega328, yang bisa anda ganti sendiri dengan mudah dan dengan harga yang
relatif murah.
Kata " Uno " berasal dari bahasa Italia yang berarti "satu", dan dipilih untuk
menandai peluncuran Software Arduino (IDE) versi 1.0. Arduino. Sejak awal
peluncuran hingga sekarang, Uno telah berkembang menjadi versi Revisi 3 atau
biasa ditulis REV 3 atau R3. Software Arduino IDE, yang bisa diinstall di
Windows maupun Mac dan Linux, berfungsi sebagai software yang membantu
anda memasukkan (upload) program ke chip ATMega328 dengan mudah.
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Berikut adalah gambar dari arduino :

Gambar 2.5 Arduino Uno R3

2.4.2 Spesifikasi Arduino Uno R3
- Chip mikrokontroler : ATmega328P
- Tegangan operasi : 5V
- Tegangan input (yang direkomendasikan, via jack DC)

: 7V - 12V

- Tegangan input (limit, via jack DC) : 6V - 20V
- Digital I/O pin : 14 buah, 6 diantaranya menyediakan PWM
- Analog Input pin

: 6 buah

- Arus DC per pin I/O : 20 mA
- Arus DC pin : 3.3V 50 mA
- Memori Flash : 32 KB, 0.5 KB telah digunakan untuk bootloader
- SRAM : 2 KB
- EEPROM

: 1 KB

- Clock speed : 16 Mhz
- Dimensi

: 68.6 mm x 53.4 mm

- Berat : 25 g
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2.5 Sensor DHT22
Sensor DHT22 adalah sensor gabungan dari sensor suhu (temperature)
dan kelembaban (humidity) yang outputnya berupa sinyal digital yang sudah
dikalibrasi. Mengadopsi modul teknologi akuisisi digital suhu dan kelembaban,
teknolog isensor untuk memastikan produk dengan keandalan yang tinggi dan
stabilitas jangka panjang yang sangat baik.
DHT22 atau juga dikenal sebagai AM2302 adalah sensor yang dapat
mengukur suhu dan kelembaban udara di sekitarnya.Sensor ini lebih akurat dan
presisi dalam hal pengukuran di banding DHT11,kekurangan DHT22 ,harga lebih
mahal di banding DHT11.
Berikut adalah gambar dari sensor DHT22 :

Gambar 2.6 Sensor DHT22

2.5.1 Spesifikasi Sensor DHT22
- Jenis : AM2302.
- Kelembaban relatif dan pengukuran suhu.
- Ukuran kecil, konsumsi daya yang rendah.
- Sinyal transmisi jarak hingga 20 meter.
- Resolusi akurasi : 0,1.
- Kisaran kelembaban :0-100% RH.
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- Kisaran suhu : -20 s/d 80 ºC.
- Presisi pengukuran kelembaban : ± 2% RH.
- Presisi pengukuran temperature : ± 0,5 ºC.
- Tidak ada komponen tambahan.
- Ukuran : 2,5 x 1 x 0,8 cm.
- Berat : 2 g.
- Daya input : 3.3-6V Input.

2.6 Relay
Relay adalah komponen listrik yang bekerja berdasarkan prinsip induksi
medan elektromagnetis. Jika sebuah penghantar dialiri oleh arus listrik, maka di
sekitar penghantar tersebut timbul medan magnet. Medan magnet yang dihasilkan
oleh arus listrik tersebut selanjutnya diinduksikan ke logam ferromagnetis.
Relay module 2 channel 5V dengan 2 channel output dapat digunakan
sebagai saklar elektronik untuk mengendalikan perangkat listrik yang memerlukan
tegangan dan arus yang besar. Kompatible dengan semua mikrokontroler
khususnya Arduino.
Berikut adalah gambar dari relay :

Gambar 2.7 Relay
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BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Kerangka Pemikiran
Kerangka pemikiran yang digunakan penulis dalam merancang dan
membuat Implementasi Monitoring Suhu Pada Ruang Produksi PT Indofood
Menggunakan SMS Gateway Berbasis Mikrokontroler ini, dapat dilihat pada
gambar berikut :

Mulai

Wawancara dan Observasi

Studi Literatur

Perancangan Sistem

Implementasi Sistem

Pengujian Sistem

Hasil Uji Sistem

Gambar 3.1 Kerangka Pemikiran
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Penjelasan dari gambar kerangka pemikiran di atas yaitu sebagai berikut :
a. Wawancara dan Observasi
Pada tahap ini dilakukan identifikasi masalah dan mengumpulkan
data dengan cara peninjauan secara langsung dan melakukan
wawancara dengan petugas, apa kendala yang dihadapi petugas serta
mencari solusi untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut.
b. Studi Literatur
Untuk memahami dan mempelajari serta mencari referensi atau
teori dari buku atau jurnal ilmiah tentang tutorial bahasa C arduino,
modul SMS Gateway serta modul sensor suhu.
c. Perancangan Sistem
Pada tahap ini akan dijelaskan tentang perancangan prototype
sistem monitoring suhu, bagaimana gambaran rangkaian dari system
yang akan dibuat tersebut.
d. Implementasi Sistem
Implementasi Sistem merupakan tahap pembuatan sistem berupa
rangkaian elektronik dan pembuatan koding pada arduino IDE.
e. Pengujian Sistem
Pada tahap ini yaitu melakukan Pengujian Sistem yang telah
dibuat, untuk mengetahui apakah sistem monitoring tersebut sudah
sesuai dengan perancangan atau belum.
f. Hasil Uji Sistem
Memaparkan hasil dari uji sistem.
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3.2 Objek Penelitian
Objek penelitan dilakukan di PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
Divisi Food Seasoning yang terletak di Jl Kampung Jarakosta RT 05/RW 02,
Desa Sukamadu, Kecamatan Cibitung, Cikarang Barat, Bekasi. Penelitian ini
mengkhususkan tentang monitoring suhu menggunakan sms gateway berbasis
mikrokontroler.

3.2.1 Profil Perusahaan
PT Indosentra Pelangi Cibitung didirikan pada tanggal 17 Desember 1992
yang merupakan anak perusahaan dari indofood yang bergerak pada food
seasoning. PT Indosentra Pelangi sudah berganti nama sebanyak 3 kali, yaitu PT
Aneka Pangan Utama yang memproduksi bumbu instan yang didirikan di Ancol,
Jakarta Utara. PT Aneka Pangan Utama dipindahkan ke Cikopo karena pada saat
itu Ancol menjadi kawasan bebas industri pada tahun 1992-1993. Kemudian yang
kedua, PT Aneka Pangan Utama diubah menjadi PTCaraka Pangan Sejati pada
tahun 1994-1999.PT Caraka Pangan Sejati memproduksi bumbu instan,bumbu
powder, dan kecap. Dan pada tahun 2000, PT Caraka Pangan Sejati diubah
namanya menjadi PT Indosentra Pelangi. Pada tahun itu juga diidirikan divisi saus
sambal dengan produk yang dihasilkan dibawah merk “Indofood”.
Pada tahun 2005, PT Indosentra Pelangi bekerja sama dengan PT Nestlé
Indonesia dan berubah namanya menjadi PT Nestlé Indofood Citarasa Indonesia.
Tujuan dari kerja sama ini yaitu meningkatkan kualitas produk dan pemasaran
produk. Produk yang dibawah pengemasan PT Nestlé Indofood Citarasa Indonesia
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adalah saus tomat,saus sambal, kecap, bumbu instan, bumbu powder, dan saus
serba guna. Produk tersebut dilabeli dengan pita biru atau biasa disebut “Blue
Ribbon” yang bertuliskan “Paduan Mutu Nestlé dan Indofood”.
PT Indosentra Pelangi digabung dengan beberapa perusahaan grup
Indofood yang lain seperti PT Cipa Biskuit, PT Gizindo Prima Nusantara, PT
Indobiskuit, dan PT

Indofood Sukses makmur berdasarkan keputusan

management Indofood pusat dan Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal
No. 4 tahun 2010 pada awal bulan januari 2010. PT Indofood Sukses Makmur
diubah namanya menjadi PT Indofood CBP Sukses Makmur. CBP sendiri
mempunyai singkatan Consumer Branded Products. Mulai januari 2010, PT
Indosentra Pelangi berubah nama menjadi PT Indofood CB Sukses Makmur
Divisi Food Seasoning.
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk berdiri sebagai entitas terpisah di
bulan september 2009 dan tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 7
Oktober 2010. ICBP didirikan melalui restukturisasi internal dari Grup Consumen
Branded Product (CBP) PT Indofood Sukses Makur Tbk, Perusahaan induk CBP
yang sudah dicatat namanya di BEI sejak tahun 1994. Seluruh kegiatan usaha
Grup CBP dari indofood yang meliputi mie instant, dairy, penyedap makanan,
makanan ringan, nutrisi, makanan khusus, serta biskuit yang sebelumnya
digabung dengan grup Bogasari dialihkan ke ICBP.
3.2.2 Visi dan Misi Perusahaan
Visi PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk Divisi Food Seasoning adalah
menjadi perusahaan Total Food Solution.
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Misi dari PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk Divisi Food Seasoning
yaitu :
a. Memberikan solusi atas kebutuhan pangan secara berkelanjutan.
b. Senantiasa meningkatkan kompetensi karyawan, proses produksi dan
teknologi kami.
c. Memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan
secara berkelanjutan.
d. Meningkatkan stakeholders’ values secara berkesinambungan.
Nilai-nilai yang ada pada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk Divisi Food
Seasoning yaitu “Dengan disiplin sebagai falsafah hidup, kami menjalankan usaha
kami dengan menjunjung tinggi intergritas, kami menghargai seluruh pemangku
kepentingan dan secara bersama-sama membangun kesatuan untuk mencapai
keunggulan dan invoasi yang berkelanjutan”.

3.2.3 Kebijakan Mutu
Manajemen PT Indofood Sukses Makmur Tbk Divisi Food Seasoning
mempunyai

kebijakan

mutu

yang

telah

ditetapkan.

Dituang

dalam

“CONSISTENT”, “MAKLUMAT MUTU”, dan “TEKAD MUTU”.
“CONSISTENT” terdiri atas :
-

Consumer (Our Success Rest on Satisfying Consumer Need)
Keberhasilan Kita tergantung pada kepuasan konsumen

-

Consumer (Our Success Rest on Satisfying Consumer Need)
Keberhasilan Kita tergantung pada kepuasan konsumen.
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-

Innovation (Innovation is Our Key to Future Growth) Inovasi adalah
kunci pertumbuhan di masa depan.

-

Staff ( Reliable Staff is Our Biggest Asset) Staf yang handal adalah aset
terbesar perusahaan.

-

Excellence (Excellence is Our Way of Life) Kesempuranaan adalah
pandangan hidup kita.

-

Teamwork (Teamwork Makes A winning Team) Kerjasama menjadikan
kita pemenang.

Maklumat Mutu :
-

Kami bertekad untuk hanya menghasilkan produk dan jasa tanpa cacat
untuk semua pelanggan kami.

-

Kami sepenuhnya memahami persyaratan-persyaratan untuk proses
kerja dan kami akan mematuhi semua persyaratan setiap saat.

Tekad Mutu :
-

Kami menyadari bahwa mutu adalah bukti bukan janji.

-

Kami akan melaksanakan semua persyaratan mutu yang telah
ditetapkan oleh perusahaan serta regulasi pemerintah.

-

Kami akan melaskanakan dengan tertib aturan GMP, ISO 22000, ISO
9001, ISO 14001 , Halal, dan SMK3.

-

Kami akan melaksanakan dengan sungguh-sungguh semua peraturan
perusahaan dan PKB(Perjanjian Kerja Bersama) yang telah disepakati.
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-

Kami bersedia menerima sanksi-sanksi dari perusahaan, apabila terjadi
penyimpangan terhadap peraturan-peraturan yang berlaku di PT
Indofood CBP sukses Makmur Tbk Food seasoning division.

3.2.4 Struktur Organisasi
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk Divisi Food Seasoning Dipimpin
oleh Kepala Divisi yang membawahi divisi accounting manager, MFG manager,
dan PDQC manager. PDQC manager membawahi QC dan QA manager,
microbiology manager, hygiene manager, dan PD manager. Struktur organisasi
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk Divisi Food Seasoning dapat dilihat pada
gambar dibawah. Berikut adalah deskripsi masing-masing posisi :
1. Kepala Divisi
Bertugas

untuk

memipin dan mengarahkan

seluruh kegiatan

perusahaan yang ditetapkan oleh Top Management untuk mencapai
sasaran dala menghasilkan produk yang berkualitas dengan jaminan
sistem yang selalu terjaga dan dilaksanakan secara konsisten.
2. Management Representative
Mengatur dan mengkoordinasi untuk mencapai tujuan mutu,menjaga
pemahaman dan efektivitas penerapan mutu serta mengadakan
hubungan dengan badan setrifikasi.
3. Accounting Manager
Mengelola masalah keuangan, bertugas menangani dan memonitori
masalah pembiayaaan dan keuangan perusahaan.
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4. Manufacturing Manager
Merencanakan dan mengkoordinir operasional manufacturing untuk
menghasilkan produk yang sesuai dengan standar mutu, supply tepat
dengan waktu , dan biaya efisien.
5. Factory Manager
Berperan dalam merencanakan dan mengkoordinasikan operasional
pabrik untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan standar mutu,
menyediakan barang jadi sesuai dengan jumlah dan waktu pengiriman
serta biaya efisiensi.
6. Production Manager
Mengkoordinasikan operasional produksi sesuai dengan SOP yang
berlaku untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan standar mutu
dan jumlah yang ditetapkan.
7. Product Planning and Inventory Control (PPIC)
Mengkoordinasi bawahan dalam melaksanakan pekerjaaan yang
berkaitan dengan rencana pengadaan dan pengendalian bahan baku,
bahan kemasan, bahan setengah jadi, serta bahan jadi dalam rangka
untuk penyediaan bahan yang tepat waktu dan dalam jumlah yang
tepat.
8. Safety Officer
Berperan dalam mengelola semua permasahalan keselamatan dan
kesehatan kerja dan memenuhi semua ketentuan dalam sistem
manajemen K3, serta untuk memastikan bahwa sistem manajemen K3

28

telah berjalan secara efektif dan aktif dalam memenuhi semua
ketentuan internal dan eksternal.
9. Human Resources Manager
Bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya manusia, menjaga
asset perusahaanhubungan industri, dan menjamin aspek legalisasi
hukum dan perundang- undangan perusahaan yang diakui oleh
pemerintah.

3.3 Perancangan Sistem
Perancangan sistem monitoring suhu ruangan menggunakan arduino
berbasis SMS Gateway ini terdiri dari perancangan perangkat keras (hardware)
dan perancangan perangkat lunak (software). Perancangan perangkat keras
meliputi perancangan rangkaian arduino dengan modul suhu DHT22 dan modul
GSM/SIM900a. Sedangkan perancangan perangkat lunak meliputi perancangan
software sketch monitoring suhu di Arduino IDE.

3.3.1 Perancangan Perangkat Keras (Hardware)
Pada tahap ini akan digambarkan peletakan atau rangkaian komponenkomponen perangkat keras dari sistem monitoring suhu.
Berikut rangkaianya dapat dilihat pada gambar dibawah ini :
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LCD
DISPLAY

SENSOR
DHT 22

MODUL GSM
SIM 900a

ARDUINO
UNO
SMS

BLOWER

MODUL
RELAY

HANDPHONE

Gambar 3.2 Blok Diagram

1. Dalam sistem ini menggunakan adaptor power supply untuk memberikan
daya listrik ke dalam sistem. tegangan yang akan digunakan untuk modul
arduino uno yaitu 5v.
2. Sistem kontrol menggunakan mikrokontroler arduino uno, sebagai kontrol
utama sistem.
3. Sensor DHT22 sebagai masukan dalam sistem, yaitu sebagai deteksi suhu
ruangan.
4. Modul GSM/SIM900a sebagai komunikasi serial dalam sistem yaitu
sebagai pengirim data dan perintah monitoring.
5. Modul Display sebagai keluaran atau menampilkan suhu ruangan untuk
pengontrolan manual.
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Berikut keseluruhan perancangan perangkat keras sebagai kontrol
utama yaitu terdiri dari mikrokontroler arduino, sensor suhu DHT22,
Modul GSM SIM900A dan LCD Display.

Gambar 3.3 Konfigurasi Arduino Uno dengan SIM900A

Gambar 3.4 Konfigurasi Arduino Uno dengan DHT22

Gambar 3.5 Konfigurasi Arduino Uno dengan LCD Display
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3.3.2 Perancangan Perangkat Lunak (Software)
Gambaran dari cara kerja sistem yaitu mikrokontroler mendapatkan data
suhu dari sensor suhu, kemudian mikrokontroler melakukan idetifikasi port input
dan output yang sudah diatur melalui program, kemudian melakukan pengaturan
batas suhu setelah itu diproses oleh mikrokontroler sehingga mengeluarkan
tampilan suhu pada lcd display, pengiriman SMS keterangan suhu melebihi batas
dan menyalakan blower.

Gambar 3.6 Flowchart Software
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3.3.3 Perancangan Program
Pada tahap ini, penulis akan merancang program menggunakan bahaca C
dengan aplikasi pemrograman arduino IDE. Arduino adalah sebuah modul
mikrokontroler dengan port input dan output yang diprogram dengan
menggunakan bahasa C, Arduino IDE digunakan untuk mengkompiler bahasa C
arduino dan juga untuk mengupload program hasil compiler tersebut ke board
arduino. Jalankan Arduino IDE pada lokasi software arduino. Sambungkan
arduino dengan computer melalui kabel USB, lalu unggah (upload) koding
tersebut ke arduino dengan menekan tombol upload, tombol berbentuk lingkaran
dengan tanda panah menunjuk ke kanan.
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian
Setelah dilakukan perancangan, penulis melanjutkan dengan implementasi
sistem. Setelah implementasi berhasil, akan dilakukan analisa dan pengujian pada
proses alur kerja sistem monitoring suhu ruang produksi menggunakan SMS
Gateway berbasis mikrokontroler, yang bertujuan untuk mengetahui apakah sudah
sesuai dengan perancangan atau belum.
Pengujian yang dilakukan pada bab ini antara lain :
1. Pengujian komunikasi SMS Gateway dengan arduino.
2. Pengujian sensor DHT22.
3. Pengujian display LCD.
4. Pengujian relay.
5. Pengujian sistem perangkat kontrol.

4.1.1 Pengujian komunikasi SMS Gateway dengan arduino.
Pengujian dilakukan dengan menguji koneksi modul SMS Gateway dengan
mikrokontroler melalui media perangkat mobile dengan bentuk SMS yang
diterima oleh handphone yang dituju. Langkah-langkahnya sebagai berikut :
1. Aktifkan modul SMS Gateway dengan arduino.
2. Setelah kedua modul sudah aktif tunggu led/lampu indikator berkedip
dengan konstan.
3. Cek handphone apakah ada pesan masuk.

Tabel 4.1 Pengujian Pengiriman dari SMS Gateway ke Handphone
Pengirim

NO.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Penerima
Modul
Handphone
GSM/SIM900a
CekSuhu
CekSuhu
CekSuhu
CekSuhu
CekSuhu
CekSuhu
CekSuhu
CekSuhu
CekSuhu
CekSuhu
CekSuhu
CekSuhu
CekSuhu
CekSuhu
CekSuhu
CekSuhu
CekSuhu
CekSuhu
CekSuhu
CekSuhu

Ket
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

4.1.2 Pengujian Sensor Suhu.
Prototype dirancang untuk mengetahui suhu pada ruang produksi. Sensor
yang digunakan yaitu DHT22 yang diletakkan pada ruangan untuk mengetahui
keadaan suhu pada ruangan tersebut.

Tabel 4.2 Pengujian Sensor Suhu
NO.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Suhu
27,30°C
28,32°C
27,50°C
27,67°C
28,25°C
29,15°C
27,28°C
28,44°C
27,72°C
27,18°C

Ket
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
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4.1.3 Pengujian LCD Display.
Pengujian display dilakukan dengan mengamati data suhu yang didapat
dari sensor DHT22 yang diproses oleh mikrokontroler arduino yang kemudian di
tampilkan pada modul display.

Tabel 4.3 Pengujian LCD Display
NO.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Suhu
27,30°C
28,32°C
27,50°C
27,67°C
28,25°C
29,15°C
27,28°C
28,44°C
27,72°C
27,18°C

Tampilan LCD
Temp : 27,30°C
Temp : 28,32°C
Temp : 27,50°C
Temp : 27,67°C
Temp : 28,25°C
Temp : 29,15°C
Temp : 27,28°C
Temp : 28,44°C
Temp : 27,72°C
Temp : 27,18°C

Ket
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

4.1.4 Pengujian Perangkat Sistem Kontrol.
Pengujian sistem kontrol merupakan pengujian dari keseluruh komponen
yang terdapat pada alat ini. Perangkat masukan dalam sistem ini yaitu sensor suhu
DHT22 dan komunikasi serial yaitu pada modul SMS gateway SIM900a dengan
keluaran yaitu LCD Display.
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Tabel 4.4 Pengujian Sistem Kontrol dengan Perintah Monitor
NO.

Suhu

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

27,30°C
28,32°C
27,50°C
27,67°C
28,25°C
29,15°C
27,28°C
28,44°C
27,72°C
27,18°C

Display
LCD
Temp : 27,30°C
Temp : 28,32°C
Temp : 27,50°C
Temp : 27,67°C
Temp : 28,25°C
Temp : 29,15°C
Temp : 27,28°C
Temp : 28,44°C
Temp : 27,72°C
Temp : 27,18°C
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SMS Pada
handphone
Temp : 27,30°C
Temp : 28,32°C
Temp : 27,50°C
Temp : 27,67°C
Temp : 28,25°C
Temp : 29,15°C
Temp : 27,28°C
Temp : 28,44°C
Temp : 27,72°C
Temp : 27,18°C

Ket
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di PT Indofood CBP yang
telah diuaraikan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :
1. Merancang sistem monitoring suhu ruang produksi yang bekerja secara
otomatis menggunakan sensor suhu.
2. Sensor suhu DHT22 merupakan sensor suhu yang baik dan layak
digunakan untuk memonitoring suhu ruangan.
3. Alat pemonitor yang dapat dikendalikan jarak jauh sehingga memudahkan
engineer dalam mengontrol suhu ruang produksi.
4. Proses pengiriman keterangan suhu menggunakan SMS gateway

SIM

900a dengan perintah monitor dari handphone.

5.2 Saran
Berikut adalah beberapa saran yang diharapkan dapat memperbaiki sistem
ini sehingga dapat diimplementasikan lebih baik :
1. Sistem masih terlalu sederhana, masih menggunakan SMS dalam proses
pengiriman data.
2. Belum adanya record data hasil pembacaan alat tersebut.
3. Monitoring hanya bisa dilakukan oleh petugas saja.
4. Sistem dapat dikembangkan lagi dengan menghubungkan ke database
berbasis IOT sehingga dapat diakses oleh banyak orang.
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LAMPIRAN

#include <SoftwareSerial.h>
#include <Adafruit_Sensor.h>
#include <DHT.h>
#include <LiquidCrystal.h>
SoftwareSerial sim900(7,8);
LiquidCrystal lcd(10,9,6,5,4,3);
#define DHTPIN 2
#define LedPin 13
#define RELAY_KIPAS 12
#define gsm_sw 11
#define DHTTYPE DHT22
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
byte derajat[8] ={ B00001100,
B00010010,
B00010010,
B00001100,
B00000000,
B00000000,
B00000000,
B00000000,};
//##########################################################
##########
bool myNumber;
int state;
String sms;
void send_sms(String text)
{
sim900.println("AT + CMGS = \"+6282310680478\"");
delay(500);
sim900.println(text);
delay(500);
sim900.println((char)26);
delay(500);
sim900.println();
}
int test_gsm()
{
int fail=0;
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sim900.println("ATE0\r");
if(sim900.find("OK"))
{
Serial.println("No Echo OK");
}
else{
fail++;
}
delay(500);
sim900.print("AT+CMGF=1\r");
if(sim900.find("OK"))
{
Serial.println("Text Mode OK");
}
else{
fail++;
}
delay(500);
sim900.print("AT+CNMI=2,2,0,0\r");
if(sim900.find("OK"))
{
Serial.println("Setting GSM OK");
}
else{
fail++;
}
delay(500);
sim900.print("AT+CMGD=1,4\r");
if(sim900.find("OK"))
{
Serial.println("Delete Memory OK");
}
else{
fail++;
}
delay(2000);
return fail;
}
//##########################################################
##########
//##########################################################
##########
void setup(void)
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{
sim900.begin(9600);
Serial.begin(9600);
pinMode(LedPin,OUTPUT);
pinMode(RELAY_KIPAS,OUTPUT);
pinMode(gsm_sw,OUTPUT);
digitalWrite(RELAY_KIPAS,HIGH);
digitalWrite(gsm_sw,LOW);
lcd.begin(16, 2);
lcd.clear();
lcd.createChar(0, derajat);
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("Temp: ");
lcd.setCursor(13,0);
lcd.write(byte(0));
lcd.print("C");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("Hum : ");
lcd.setCursor(14,1);
lcd.print("%");
dht.begin();
int i,temp;
for(i=0; i<3; i++)
{
Serial.println("Test GSM");
temp=test_gsm();
if(temp<4) break;
if(temp==0)
{
digitalWrite(gsm_sw,HIGH);
delay(1500);
digitalWrite(gsm_sw,LOW);
}
}
if(i==3) Serial.println("Tidak Dapat Komunikasi Dengan GSM");
if(i<3) Serial.println("Konek GSM SIM900");
}
//##########################################################
##########
void loop()
{
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delay(2000);
float h = dht.readHumidity();
float t = dht.readTemperature();
if (isnan(h) || isnan(t))
{
return;
}
//##########################################################
##########
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("Temp.:
");
lcd.setCursor(7,0);
lcd.print(t);
lcd.print(" C");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("Hum. : ");
lcd.setCursor(7,1);
lcd.print(h);
lcd.print(" %");
//#########################################################
while(sim900.available())
{
char temp1 = (char)sim900.read();
sms+=temp1;
if(temp1=='\n')
{
state++;
if(state==1) sms="";
}
if(sms.indexOf("+CMT: \"+6282310680478\"")>-1)
{
sms="";
state=0;
myNumber=true;
}
Serial.print(temp1);
}
if(myNumber && state>=2)
{
myNumber=false;
//##########################################################
##########
if(sms.indexOf("CekSuhu")>-1)
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{
Serial.println ("Modul SMS Mengirim SMS");
sim900.println("AT+CMGF=1");
delay(1000);
Serial.println ("Pilih Nomor Tujuan");
sim900.println("AT+CMGS=\"+6282310680478\"\r");
delay(1000);
Serial.println ("Isi Pesan Yang Dikirim");
sim900.println("PERHATIAN..!!!");
sim900.println("Suhu :");
sim900.println(t);
sim900.println("Kelembaban :");
sim900.println(h);
// Serial.println(h);
delay(100);
Serial.println ("Selesai");
sim900.println((char)26);
Serial.println (" ->SMS Udah dikirim");
delay(100);
}
//##########################################################
##########
else if(sms.indexOf("Kipason")>-1)
{
digitalWrite(RELAY_KIPAS, LOW);
sms="";
send_sms("KIPAS DINYALAKAN");
}

//##########################################################
##########
//##########################################################
##########
else if(sms.indexOf("Kipasoff")>-1)
{
digitalWrite(RELAY_KIPAS, HIGH);
sms="";
send_sms("KIPAS DIMATIKAN");
}

//##########################################################
##########
else
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{
sms="";
send_sms("SMS WRONG");
}
}
//##########################################################
####
//##########################################################
##########
if (t >= 28){
digitalWrite(LedPin , HIGH);
digitalWrite(RELAY_KIPAS, LOW);
}
else {
digitalWrite(LedPin, LOW);
digitalWrite(RELAY_KIPAS, HIGH);
}
delay(1000);
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("Temp.:
");
lcd.setCursor(7,0);
lcd.print(t);
lcd.print(" C");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("Hum. : ");
lcd.setCursor(7,1);
lcd.print(h);
lcd.print(" %");
}
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