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BAB III 

RANCANG BANGUN ALAT PERINGATAN TEMPERATUR RUANG 

SERVER BERBASIS ARDUINO UNO R3 DAN SENSOR LM35D 

 

 

 

3.1  Analisa Masalah dan Solusi 

 

Saat ini teknologi informasi semakin berkembang pesat. Salah satu dari sekian banyak 

bukti berkembangnya teknologi informasi adalah data yang tersentralisasi. Data tersebut 

berada dalam satu lokasi khusus yang bisa diakses dari seluruh Indonesia bahkan dunia 

melalui teknologi komunikasi yang ada. Lokasi penyimpanan data tersebut sering kita sebut 

sebagai ruang server, yaitu ruang yang digunakan untuk menyimpan server-server dan 

perangkat pendukungnya, seperti switch, hub, teknologi firewall, dan lain-lain. Server-server 

dan perangkat pendukungnya tersebut bekerja dalam waktu 24 jam dalam sehari dan 7 hari 

dalam seminggu tanpa berhenti. Dengan adanya server tersebut mampu membantu 

penyimpanan data, management bandwidth, dan kinerja perusahaan dalam jangka waktu 

yang lama. Untuk itu agar kinerja perusahaan dapat berjalan secara maksimal maka server-

server harus selalu dimaintenance. Dengan adanya ruang server  yang sudah dilengkapi 

dengan rak server, switch, hub, kabel jaringan, serta perangkat elektronik yang lainnya maka 

ruangan tersebut harus memiliki temperatur ruangan yang ideal, artinya temperatur ruang 

server harus dijaga dengan baik. Letak ruang server  yang berbeda dengan ruang IT juga 

menjadi masalah karena tidak adanya orang yang berada di ruang server untuk melihat dan 

memantau keadaan ruang server tersebut secara terus menerus dan manual.  

Agar temperatur ruang server bisa tetap terjaga dengan baik dan agar alat didalamnya 

tidak rusak, maka dengan ini dibuatlah alat peringatan temperatur yang bisa memberi 

peringatan apabila suhu diatas 30 derajat. Dengan adanya alat peringatan temperatur ini 

diharapkan kinerja server dan perangkat elektronik lainnya yang berada di ruang server 

dapat selalu terpantau dengan baik dan benar, sehingga kinerjanya tidak terganggu dengan 

masalah kerusakan. 
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3.1.1 Analisa Masalah  

Karena server-server dan perangkat elektronik lainnya merupakan aset penting dan 

berharga bagi suatu perusahaan ataupun perkantoran maka dengan ini perlu dijaga 

semaksimal mungkin kinerjanya. Kinerja server-server dan perangkat elektronik lainnya 

dapat maksimal jika temperatur ruang server termonitor dengan baik. Letak ruang server 

yang berbeda dengan team IT juga menjadi masalah karena tidak orang yang mengawasi 

dan berada di ruang server terus menerus selama 24 jam non-stop memantau secara 

manual kondisi server-server serta Air Conditioner (AC) yang berada di ruang server.  

 

3.1.2 Solusi 

Masalah diatas dapat diatasi dengan membuat suatu sistem yang dapat bekerja 

secara cepat dan akurat untuk meperingatan dan mengontrol temperatur di ruang server. 

Dengan adanya alat peringatan temperatur pada ruang server maka akan terbentuk 

temperatur ruang server yang ideal. 

Sebuah sensor LM35D dan Arduino UNO R3 serta modem Wavecom yang sudah 

dirancang dan dibuat dapat bertindak sebagai sistem peringatan temperatur dan dapat 

dengan cepat, akurat, dan efisien memberikan informasi tentang kondisi temperatur keadaan 

ruang server dan mengirimkan sms peringatan kepada administrator untuk menyalakan AC 

dalam ruang server agar menjadi lebih ideal suhu dalam ruangannya,setelah suhu menjadi 

ideal atau kurang dari 20 derajat AC secara otomatis akan mati. 

 Alat ini di buat bertujuan untuk memudahkan adminstrator dalam menjaga serta 

merawat atau me-maintence ruang server secara berkala. Serta sangat fleksibel sehingga 

administrator bisa tetap memantau ruang server dari jarak jauh. Karena seorang adminstrator 

tidak mungkin berada di dalam ruang tunggu server selama 24 jam setiap hari. Gambar 3.1 

merupakan diagram blok alat peringatan temperatur ruang server berbasis Arduino UNO R3 

dan sensor LM35D 
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Gambar  3.1 : Arsitektur Kerja Sistem 

 

Jika temperatur yang terdeteksi oleh sensor LM35D mencapai nilai tertentu dan 

adminstrator mendapat sms peringatan setelah itu administrator mengirim sms perintah 

menyalakan AC, dan apabila suhu sudah kembali normal atau kurang dari 20 derajat maka 

AC akan mati secara otomatis dan Arduino UNO R3 mengirimkan tegangan digital ke DT-I/O 

Relay Board sehingga DT-I/O Relay Board mendeteksi adanya tegangan yang masuk dan 

mem-bypass tegangan tersebut ke AC, sehingga AC nyala. 

Blok diagram pada gambar 3.1 menjelaskan kinerja dari sistem, yaitu output dari 

sensor LM35D yang telah mendeteksi temperatur pada ruangan berupa tegangan analog 

dikirim ke Arduino UNO R3 yang kemudian Arduino UNO R3 mengirimkan sms ke 

administrator untuk peringatan.Kemudian administrator merespon dengan mengirim sms ke 

Arduino UNO R3 untuk menghidupkan AC. Jika sensor 1 mendeteksi suhu diatas 30 derajat 

maka AC akan menyala ketika administrator memberi perintah ke Arduino UNO R3 dan 

begitu juga pada sensor 2 dan sensor 3.  Gambar 3.2 merupakan flowchart sistem kerja alat 

peringatan temperatur ruang server berbasis Arduino UNO R3 dan sensor LM35D. 
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Gambar 3.2 Flowchart 
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Pada gambar 3.2 terdapat 2 flowchart, flowchart pertama menjelaskan kerja sensor 

suhu sampai mengirim sms peringatan kepada administrator. Mulai dari inputan membaca 

suhu, apabila suhu kurang dari 30 derajat maka sistem tidak mengirim sms kepada 

administrator. Jika suhu diatas 30 derajat maka sistem akan mengirim sms peringatan 

kepada administrator, selanjutnya proses kerja diteruskan pada flowchart kedua yaitu proses 

administrator dalam mengirim sms perintah untuk menyalakan AC. Dimulai dari administrator 

yang mengirim sms ke modem lalu diteruskan ke Arduino UNO R3 untuk selanjutnya 

mengirimkan tegangan digital ke DT-I/O Relay Board sehingga DT-I/O Relay Board 

mendeteksi adanya tegangan yang masuk dan mem-bypass tegangan tersebut ke AC, 

sehingga AC nyala.  

 

3.2 Komponen yang Digunakan 

Dalam membuat alat ini kita membutuhkan beberapa komponen utama dan 

komponen tambahan. Antara lain adalah arduino UNO R3 , modem gsm Wavecom, sensor 

LM35D , catu daya , LED sebagai simulasi pengganti AC , relay . 

 

Tabel 3.1 Tabel komponen 

No Nama Komponen Jenis Jumlah 

1 Mikrokontroler Arduino UNO R3 1 

2 Modem Fastrack 1 

3 Serial Converter RS232 1 

4 Led Merah 1 

  Kuning 1 

Hijau 1 

5 Dioda Rectifier 4 

6 Capacitor (C) Polar 2 

7 Transformator (T) Step down 1 

8 Sensor suhu LM35D 3 

9 IC Regulator 7812 1 

10 Relay SRD-05VDC-SL-C 3 
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Dari tabel diatas IC Regulator, transformator, resistor, capasitor, dioda, digunakan 

untuk membuat rangkaian catu daya. Sedangkan LED merah digunakan untuk mengganti 

peran AC 1, LED kuning sebagai AC 2, dan LED hijau sebagai AC 3 dalam implementasi alat 

ini. Kemudian serial converter RS232 digunakan untuk komunikasi antara arduino UNO R3 

dengan modem sms gateway Wavecomp. 

 


