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Abstract 
 Temperature monitoring system with microcontroller base has been made for 
helping Puskesmas Cebongan Salatiga that used for monitoring the temperature on 
vaccine, because the current system still work manually. The AVR ATMega8 
microcontroller chain used DS18B20 cencor, microcontroler connected with computer 
application, that can be monitored by Puskesmas through computer accurately. 
Temperature data can be save on database as one excess of this system on helping 
Puskesmas for saving temperature data. This system capable to do monitoring checking 
process, registration, and saving temperature data as well. 
 
Keywords: Temperature Monitoring System, AVR ATMega8 Microcontroller, DS18B20 

cencor, Puskesmas Cebongan Salatiga 
 

Abstrak 
Sistem monitoring suhu ruangan berbasis mikrokontroler dibuat bertujuan untuk 

membantu pihak Puskesmas Cebongan Salatiga dalam melakukan monitoring suhu 
ruangan vaksin, dikarenakan sistem yang digunakan masih secara manual. Rangkaian 
mikrokontroler AVR ATMega8 dibuat dengan menggunakan sensor DS18B20, 
mikrokontroler terhubung dengan aplikasi di komputer, dimana suhu dapat dipantau 
(monitoring) oleh pihak Puskesmas lewat komputer secara akurat. Data suhu dapat 
disimpan ke dalam database sebagai salah satu dari kelebihan sistem ini dalam membantu 
pihak puskesmas dalam penyimpanan data suhu. Sistem yang dibuat dapat melakukan 
proses monitoring pengecekan, pencatatan, dan penyimpanan data suhu secara baik. 

Kata Kunci: Monitoring Suhu Ruangan, Mikrokontroler AVR ATMega8, Sensor 
DS18B20, Puskesmas Cebongan Salatiga 
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1. Pendahuluan 
 
 Vaksin adalah suatu produk biologis yang terbuat dari kuman, komponen 
kuman, atau racun kuman yang telah dilemahkan atau dimatikan yang berguna 
untuk merangsang timbulnya kekebalan tubuh seseorang. Bila vaksin diberikan 
kepada seseorang, akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap 
penyakit tertentu [1]. Vaksin diberikan di Puskesmas atau rumah sakit dengan 
cara divaksinasi, untuk itulah vaksin harus dijaga agar berada pada suhu tertentu, 
sehingga tidak terjadi kerusakan. Penelitian yang dilakukan akan membahas 
pengelolaan data vaksin yang berada di Puskesmas Cebongan Salatiga. Di 
Puskesmas Cebongan Salatiga, vaksin disimpan di tempat yang dingin dan di 
ruangan yang telah diatur suhunya. Pihak Puskesmas menyimpan vaksin di cold 
chain atau dengan kata lain rantai pendingin. 
 Setelah vaksin disimpan dan dijaga suhunya, selanjutnya dilakukan 
pencatatan, monitoring dan pelaporan oleh petugas, yang merupakan rangkaian 
kegiatan dalam rangka penatausahaan vaksin secara tertib baik sejak diterima, 
disimpan, didistribusikan maupun yang akan digunakan. Pencatatan dilakukan 
oleh petugas puskesmas secara manual, dengan cara datang ke ruangan tersebut 
dan membaca temperatur suhu yang berada di dalam ruangan. Setelah dilakukan 
pencatatan kemudian akan dilaporkan ke dinas kesehatan kota Salatiga. 
Pencatatan dilakukan pada waktu tertentu, tergantung prosedur dari puskesmas.  
Kendala yang terjadi, pencatatan masih manual yang seringkali data  menjadi 
salah atau hilang. 
 Berdasarkan latar belakang tersebut, akan dilakukan penelitian yang 
membahas tentang perancangan dan implementasi sistem monitoring suhu tempat 
penyimpanan Vaksin berbasis Mikrokontroler, dengan mengambil studi kasus  
Puskesmas Cebongan, Salatiga. Penelitian ini akan menghasilkan sistem yang 
mempermudah petugas untuk melakukan pencatatan secara otomatis, dengan cara 
membuat alat pengukur suhu dan sistem monitoring ruangan penyimpanan vaksin. 
Sistem yang dibuat diharapkan dapat membantu dan mempermudah untuk proses 
pencatatan suhu agar vaksin terjaga dengan baik.  
 
2. Tinjauan Pustaka 
 

Pada penelitian yang berjudul “Sistem Monitoring Suhu Ruangan 
Menggunakan Mikrokontroler AT89S51 dan Borland Delphi 7.0”. Telah 
dilakukan perancangan dan realisasi monitoring suhu ruangan berbasis interfacing 
komputer dengan mikrokontroler AT89S51. Alat ini dapat dimanfaatkan untuk 
memantau suhu suatu ruangan ataupun dapat dimanfaatkan pada bidang industri. 
Sistem ini terdiri atas perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras terdiri 
atas sebuah sensor suhu berupa LM35 yang menghasilkan keluaran data analog 
kemudian oleh ADC data akan diubah menjadi data digital sebagai masukan data 
ke mikrokontroler AT89S51. Data akan dikirimkan secara serial dan akan 
ditampilkan perubahan suhu ruangan di komputer. Seluruh proses komunikasi 
data ditangani oleh perangkat lunak pada mikrokontroller dan komputer. 
Perangkat lunak dalam mikrokontroler menggunakan bahasa assembly read51 dan 
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untuk komputer menggunakan Borland Delphi 7.0 sebagai kontrol visual dan 
monitoring suhu ruangan. Sistem monitoring suhu ruangan telah terealisasi dan 
dapat memantau suhu ruangan serta mentransmisikan data perubahan suhu 
ruangan hingga dapat ditampilkan melalui komputer [2]. 
Pada penelitian berjudul “Aplikasi Monitoring Suhu Ruangan Berbasis Komputer 
dan SMS Gateway”, bertujuan untuk membuat aplikasi untuk melakukan 
monitoring dan mengontrol suhu ruangan yang dapat diaplikasikan untuk ruangan 
seperti laboratorium dan ruang server menggunakan perangkat keras komputer, 
mikrokontroler dan berbasis SMS gateway. Untuk membangun aplikasi 
monitoring dan kontrol suhu ruangan dibutuhkan perangkat keras berupa 
perangkat input yaitu sensor suhu PTC dan LM35DZ, pemroses berupa 
Mikrokontroler AT89C51, Komputer dan perangkat pengirim data untuk SMS 
yaitu handphone. Perangkat lunak yang digunakan untuk mikrokontroler 
AT89C51 adalah Assembler MCS-51 dan Borland Delphi 6,0 sebagai user 
interface monitoring dan control suhu ruangan. Hasil penelitian ini adalah aplikasi 
monitoring dan control suhu ruangan dan diharapkan membantu pengelolaan suhu 
ruangan seperti ruang laboratorium komputer atau server [3] . 

Berdasarkan penelitian-penelitian tesebut, maka akan dilakukan penelitian 
yang membahas tentang sistem monitoring suhu ruangan penyimpanan Vaksin 
berbasis Mikrokontroler. Penelitian ini membahas tentang : 1) fungsi sensor 
DS18B20 sebagai pendeteksi atau membaca suhu ruangan untuk penyimpanan 
vaksin; 2) Mikrokontroler AVR ATMega8 sebagai pengendali utama sistem untuk 
perantara antara hasil pembacaan sensor dan komputer, sehingga data yang 
dihasilkan dapat dibaca di komputer dengan kata lain mikrokontroler hanya 
digunakan untuk media pembacaan suhu; 3) Komunikasi antara mikrokontroler 
dengan komputer menggunakan port serial RS232 atau jika komputer tidak 
memiliki serial digunakan konverter serial to USB; 4) Waktu pencatatan yang 
dilakukan sesuai prosedur yang ditentukan oleh Puskesmas; dan 5) Tidak 
membahas istilah-istilah vaksin yang mendalam. Manfaat dari penelitian yang 
dilakukan adalah sebagai berikut: 1) Memberikan otomatisasi pencatatan dan 
monitoring suhu dalam ruangan tersebut; 2) Dapat membantu petugas untuk 
melakukan monitoring pengecekan dan pencatatan data suhu secara efisien waktu 
dan tenaga, dengan kata lain petugas tidak perlu keluar masuk ruangan dalam 
melakukan tugas pencatatan suhu; 3) Sistem ini membantu pencatatan data suhu 
sehingga tidak terjadi kesalahan, atau ketika catatan dari petugas hilang atau 
rusak; dan 4) Sistem dapat memberikan informasi ketika suhu melewati batas 
suhu di atas atau di bawah yang telah ditentukan, dan dapat mengetahui 
perubahan data suhu yang tidak diketahui oleh petugas. Perbedaan antara sensor 
DS18B20 dan sensor LM35 yaitu data yang dikeluarkan oleh sensor DS18B20 
berupa data digital sedangkan sensor LM35 berupa data analog. Sedangkan untuk 
aplikasi program menggunakan bahasa pemrograman C# dengan database untuk 
menyimpan data suhu. Perangkat lunak yang digunakan untuk mikrokontroler 
Code Vision AVR, dimana sebelumnya menggunakan Assembler MCS-51. 

Monitoring (bahasa Indonesia: pemantauan) adalah pemantauan yang dapat 
dijelaskan sebagai kesadaran (awareness) tentang apa yang ingin diketahui, 
pemantauan berkadar tingkat tinggi dilakukan agar dapat membuat pengukuran 
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melalui waktu yang menunjukkan pergerakan ke arah tujuan atau menjauh dari 
itu. Monitoring akan memberikan informasi tentang status dan kecenderungan 
bahwa pengukuran dan evaluasi yang diselesaikan berulang dari waktu ke waktu, 
pemantauan umumnya dilakukan untuk tujuan tertentu, untuk memeriksa terhadap 
proses berikut objek atau untuk mengevaluasi kondisi atau kemajuan menuju 
tujuan hasil manajemen atas efek tindakan dari beberapa jenis antara lain tindakan 
untuk mempertahankan manajemen yang sedang berjalan [4]. 

Sistem monitoring merupakan suatu proses untuk mengumpulkan data dari 
berbagai sumber daya. Biasanya data yang dikumpulkan merupakan data yang 
real time. Secara garis besar tahapan dalam sebuah sistem monitoring terbagi ke 
dalam tiga proses besar, yaitu : 1) Proses di dalam pengumpulan data monitoring; 
2) Proses di dalam analisis data monitoring; dan 3) Proses di dalam menampilkan 
data hasil monitor. 
 

 
Gambar 1 Proses dalam Sistem Monitoring [5] 

 
Gambar 1 menunjukkan proses dalam sistem monitoring, yang dijelaskan 

sebagai berikut, aksi yang terjadi di antara proses-proses dalam sebuah sistem 
monitoring adalah berbentuk service, yaitu suatu proses yang terus-menerus 
berjalan pada interval waktu tertentu. Proses-proses yang terjadi pada suatu sistem 
monitoring dimulai dari pengumpulan data seperti data dari network traffic, 
hardware information, dan lain-lain, yang kemudian data tersebut dianalisis pada 
proses analisis data dan pada akhirnya data tersebut akan ditampilkan. Pada 
beberapa aplikasi sistem monitoring, akses benar-benar dibatasi dari local host 
terminal saja. Pertanyaannya apakah bisa dilakukan monitoring dari jarak jauh, 
dimana semua data yang dikumpulkan dari terminal komputer yang berada di 
lokasi berbeda dengan instrumennya misalnya dengan menggunakan jaringan 
LAN (Local Area Network) atau bahkan internet. Untuk menjalankan sistem 
monitoring yang seperti ini sangat memungkinkan sekali dapat dilakukan dengan 
menggunakan interface program yang dapat menjembatani pengguna melalui web 
browser pada remote terminal. Interface program ini disebut CGI (Common 
Gateway Interface) yang biasanya tersedia pada linux [5]. 
 Pemantauan suhu vaksin sangat penting dalam menetapkan secara cepat 
apakah vaksin masih layak digunakan atau tidak, selama ini masih banyak petugas 
kesehatan yang beranggapan bahwa bila ada pendingin maka vaksin sudah aman, 
bahkan ada yang berfikir kalau semakin dingin maka vaksin semakin baik. 
Pendapat itu perlu diluruskan, karena semua vaksin akan rusak bila terpapar panas 
atau terkena sinar matahari langsung. Tetapi beberapa vaksin juga tidak tahan 
terhadap pembekuan, bahkan dapat rusak secara permanen dalam waktu yang 
lebih singkat dibandingkan bila vaksin terpapar panas. Vaksin diambil dari kata 
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vaccinia, penyebab infeksi cacar sapi yang ketika diberikan kepada manusia, akan 
menimbulkan pengaruh kekebalan terhadap cacar, adalah bahan antigenik yang 
digunakan untuk menghasilkan kekebalan aktif terhadap suatu penyakit sehingga 
dapat mencegah atau mengurangi pengaruh infeksi oleh organisme alami atau liar. 
Vaksin dapat berupa galur virus atau bakteri yang telah dilemahkan sehingga 
tidak menimbulkan penyakit. Vaksin dapat juga berupa organisme mati atau hasil-
hasil pemurniannya (protein, peptida dan partikel serupa virus). Vaksin akan 
mempersiapkan sistem kekebalan manusia atau hewan untuk bertahan terhadap 
serangan patogen tertentu, terutama bakteri, virus, atau toksin. Vaksin juga bisa 
membantu sistem kekebalan untuk melawan sel-sel degeneratif (kanker)[6]. 

Sensor suhu DS18B20 adalah sensor suhu digital yang menyediakan 9-12 
bit (dapat diatur) pembacaan suhu dari benda kerja. DS18B20 merupakan sensor 
yang sangat praktis karena hanya membutuhkan 1 pin I/O saja untuk bisa bekerja 
sama dengan mikrokontroler dengan menggunakan komunikasi 1 wire. Bentuk 
sensor DS18B20 dapat dilihat pada Gambar 2. Sensor suhu digunakan untuk 
memperhitungkan pengaruh perubahan suhu ruangan terhadap cold chain [7]. 

 

 
Gambar 2 Sensor DS18B20 [7] 

 Dalam pembuatan alat ukur suhu, dikenal beberapa jenis sensor yang 
digunakan di antaranya sensor LM35 dan sensor DS 1820. Kedua sensor ini 
memiliki perbedaan dalam hal keakuratannya. Sensor DS 1820 merupakan sensor 
suhu 9-12 bit yang memiliki fungsi seperti termometer serta terdapat sistem alarm, 
sedangkan sensor DS1820 memiliki kemampuan untuk mengukur suhu pada 
kisaran -55°C sampai 125°C dan bekerja secara akurat dengan kesalahan ± 0,5°C 
pada kisaran -10°C sampai 85°C. Selain itu, daya yang digunakan sensor suhu 
DS1820 bisa langsung didapat dari data line (parasite power). Rangkaian sensor 
suhu DS1820 memiliki keunikan yaitu 64-bit, yang memungkinkan DS1820 
terhubung ke beberapa fungsi yang sama melalui satu kabel yang sama. Oleh 
karena itu, satu microprocessor saja dapat digunakan untuk mengendalikan 
banyak sensor yang akan didistribusikan ke daerah yang lebih besar. Aplikasi dari 
fitur ini meliputi pengontrol lingkungan (HVAC), sistem pemantauan suhu di 
dalam bangunan, peralatan, atau mesin, dan proses monitoring dan sistem control. 
Keuntungan fitur dari sensor suhu DS1820 : 1) Hanya Memerlukan Satu Port Pin 
untuk Komunikasi; 2) Setiap perangkat memiliki 64-Bit dalam On-Board ROM 
Kemampuan Simplifies Distributed Temperature Sensing Aplikasi; 3) Tidak 
memerlukan Komponen Eksternal; 4) Power Supply berkisar 3.0V sampai 5.5V; 
5) Suhu yang dapat diukur dari -55 ° C sampai 125 ° C (-67°F – 257°F); 6) 
Keakuratan data dari -10°C sampai 85°C; 7) Resolusi termometer 9-Bit; dan 8) 
Kecepatan mengukur suhu dalam 750-800 ms (max) [7]. 



 
 

 5 

AVR merupakan salah satu jenis mikrokontroler yang di dalamnya 
terdapat berbagai macam fungsi. Perbedaannya pada mikro yang pada umumnya 
digunakan seperti MCS51 adalah, pada AVR tidak perlu menggunakan oscillator 
eksternal karena sudah terdapat internal oscillator. Selain itu kelebihan dari AVR 
adalah memiliki Power-On Reset, yaitu tidak perlu ada tombol reset dari luar 
karena cukup hanya dengan mematikan supply, maka secara otomatis AVR akan 
melakukan reset. Untuk beberapa jenis AVR terdapat beberapa fungsi khusus 
seperti ADC, EEPROM sekitar 128 byte sampai dengan 512 byte. 

AVR ATmega8 adalah mikrokontroler CMOS 8-bit berarsitektur AVR 
RISC yang memiliki 8K byte in-System Programmable Flash. Mikrokontroler 
dengan konsumsi daya rendah ini dapat mengeksekusi instruksi dengan kecepatan 
maksimum 16MIPS pada frekuensi 16MHz. Jika dibandingkan dengan 
ATmega8L perbedaannya hanya terletak pada besarnya tegangan yang diperlukan 
untuk bekerja. Untuk ATmega8 tipe L, mikrokontroler ini dapat bekerja dengan 
tegangan antara 2,7 - 5,5 V, sedangkan untuk ATmega8 hanya dapat bekerja pada 
tegangan antara 4,5 – 5,5 V.  Konfigurasi pin ATmega8 dapat dilihat pada 
Gambar 3, ATmega8 memiliki 28 pin, yang masing-masing pin  memiliki fungsi 
yang berbeda-beda, baik sebagai port maupun fungsi yang lainnya [8]. 

 
 

 
Gambar 3 AVR ATmega8  [8]  

Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas dingin suatu benda 
dan alat yang digunakan untuk mengukur suhu adalah thermometer. Dalam 
kehidupan sehari-hari masyarakat cenderung menggunakan indera peraba untuk 
mengukur suhu. Tetapi dengan adanya perkembangan teknologi maka 
diciptakanlah thermometer untuk mengukur suhu dengan valid [9]. 

 
3. Metode dan Perancangan Sistem 
 

Secara umum tahapan penelitian terbagi ke dalam empat tahap, yaitu: (1) 
tahap analisis masalah, (2) perancangan sistem, (3) tahap implementasi sistem, 
dan (4) tahap pengujian sistem.  
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Gambar 4 Tahapan Penelitian [10] 

 
Tahapan penelitian pada Gambar 4, dijelaskan sebagai berikut. Tahap 

pertama : Analisis masalah, Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap 
permasalahan yang ada, yaitu mengumpulkan informasi tentang kebutuhan sistem 
yang akan dibangun, dengan cara melakukan wawancara dengan kepala dan pihak 
Puskesmas Cebongan Salatiga. Hasil analisis yang didapat berupa diperlukannya 
data suhu yang valid, sistem dapat menyimpan data suhu, dan tanda peringatan 
pada sistem saat suhu melampaui batas; Tahap kedua: perancangan sistem yang 
meliputi perancangan proses menggunakan diagram UML, perancangan rangkaian 
sensor suhu yang dibangun, perancangan database yaitu merancang database yang 
berfungsi untuk menyimpan data suhu yang berasal dari sensor; Tahap ketiga : 
implementasi sistem, pada tahap ini dilakukan implementasi sistem sesuai dengan 
hasil perancangan sistem ke dalam program  yang nantinya Suhu yang ada di 
dalam ruangan penyimpanan vaksin akan dibaca oleh sensor DS18B20. Kemudian 
Mikrokontroler meminta data suhu yang telah dibaca oleh sensor, data suhu yang 
telah diterima dikirimkan ke PC melalui port serial RS232 atau menggunakan 
konverter serial to USB. Data yang telah diterima oleh aplikasi di PC akan 
ditampilkan dan disimpan dalam database. Tahap Keempat : pengujian sistem, 
pada tahap ini kepada pihak Puskesmas Cebongan Salatiga akan dijelaskan 
bagaimana cara menjalankan dan menggunakan sistem. Kemudian melakukan 
pengujian sistem apakah sudah benar, dan dapat digunakan oleh pihak Puskesmas. 
Jika terjadi kesalahan maka akan dilakukan perbaikan melalui tahap pengkodean 
sistem dan selanjutnya, proses ini akan dilakukan hingga dapat memenuhi semua 
kebutuhan pihak Puskesmas. 

Sistem monitoring suhu ruangan menggunakan aplikasi C#, memenuhi 
kebutuhan sistem sebagai berikut: 1) Aplikasi dapat melakukan proses monitoring 
suhu ruangan setiap 10 detik dengan pembacaan akurat dua angka di belakang 
koma; 2) Aplikasi dapat melakukan proses penyimpanan dan membuka data suhu; 
dan 3) Aplikasi dapat mengeluarkan tanda peringatan ketika suhu melampaui 
batasan suhu yang telah ditetapkan. 

Analisis Masalah 
Analisis terhadap permasalahan yang ada, yaitu mengumpulkan 

informasi tentang kebutuhan sistem yang akan dibangun. 

Perancangan Sistem  
Perancangan pembuatan rangkaian mikrokontroler, perancangan 

proses, dan perancangan database 

Implementasi Sistem 
Implementasi rangkaian dan aplikasi monitoring suhu 

Pengujian Sistem  
Pengujian sistem dengan melakukan monitoring suhu ruangan, yang 

nantinya suhu dapat disimpan 
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Langkah-langkah atau proses yang dilakukan aplikasi sistem yang akan dibangun 
dijelaskan sebagai berikut, sistem berfungsi menerima data dari sensor melalui 
mikrokontroler. Data yang telah diterima oleh sistem kemudian dapat ditampilkan 
dan juga mempunyai fungsi untuk menyimpan data tersebut. Proses untuk 
menampilkan data suhu ditunjukkan dalam bentuk flowchart pada Gambar 5, data 
yang tersimpan dapat ditampilkan kembali pada saat pencarian data suhu. Proses 
untuk pencarian data suhu ditunjukkan dalam bentuk flowchart pada Gambar 6. 
Sistem akan memberikan peringatan apabila data suhu melampaui batas suhu 
yang telah ditentukan. Perancangan sistem yang akan dibuat pertama kali adalah 
Instrument atau rangkaian elektronika sebagai sensor suhu yang digunakan 
ditunjukkan dalam bentuk blok diagram pada Gambar 7. 

 

Mulai

Menerima Data 
Suhu

Tampilkan 
Data Suhu

Simpan Data 
Suhu

Simpan?

Suhu Melebihi Batas 
yang Ditentukan

Tampilkan 
Peringatan

Selesai

 
 

Gambar 5 Proses Menampilkan Data Suhu 

Y 

T 

Y 
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Mencari Data 
Suhu

Menampilkan 
Hasil 

Pencarian

Mulai

Selesai

 
Gambar 6 Proses Pencarian Data Suhu 

 

 
 

Gambar 7 Blok Diagram Rangkaian Sensor 
 

Blok diagram pada Gambar 7 menjelaskan bagaimana rangkaian tersebut 
dibuat agar dapat terhubung dengan aplikasi sehingga data yang ditangkap dari 
sensor dapat dikirimkan. MAX232 terhubung ke pin PD0 dan PD1 di 
mikrokontroler, sebagai alat untuk berkomunikasi dari mikrokontroler ke PC. 
Rangkaian sensor DS18B20 terhubung dengan mikrokontroler pada pin PD2 yang 
nantinya berfungsi mendeteksi suhu. Pertama kali mikrokontroler yang mengirim 
perintah data suhu terlebih dahulu, kemudian sensor mengirim data melalui PD2 
secara serial atau satu pin saja. Pengiriman secara bergantian per bit hingga data 
mencapai 12 bit. Rangkaian buzzer yang berfungsi mengeluarkan bunyi pada saat 
mikrokontroler menerima data suhu dari sensor terhubung ke mikrokontroler pada 
pin PD3. 

Perancangan proses pada penelitian ini dilakukan menggunakan UML 
(Unified Modeling Language) dengan beberapa proses, dijelaskan sebagai berikut. 
Use case diagram menggambarkan proses atau fungsionalitas kinerja dari sistem 
yang dibangun dan interaksi terhadap user. Gambar 8 menunjukkan use case 
diagram user, yang dijelaskan sebagai berikut. Pada use case terdapat satu user 
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yaitu pegawai puskesmas, yang dapat berinteraksi atau melakukan proses dengan 
sistem untuk melihat data suhu, menyimpan dan mencari data suhu. Semua proses 
tersebut melibatkan rangkaian sensor suhu yang telah mendeteksi suhu ruangan. 

Sensor SuhuLihat Data

Simpan Data

Cari Data

Pegawai 
Puskesmas

<<include>>

<<include>>

<<extend>>

 
Gambar 8 Use Case Diagram User  

 
Class diagram merupakan suatu diagram yang menggambarkan struktur 

sistem dari class yang berhubungan dengan fungsi yang ada. Gambar 9 
menunjukkan class diagram sistem monitoring data suhu, dijelaskan sebagai 
berikut. Class diagram meliputi hubungan atau interaksi database terhadap user 
interface dan fungsi-fungsi atau kontrol untuk mengakses data suhu yang ada. 
Pada sistem ini hanya memiliki satu class saja yaitu suhu. Pada kelas ini terdapat 
tiga atribut, yaitu id, untuk menyimpan penomoran suhu, suhu untuk menyimpan 
data suhu, dan tanggal untuk menyimpan tanggal. Kemudian ada dua method, 
yaitu simpanData berfungsi untuk menyimpan data suhu dan cariData untuk 
mencari data suhu yang telah disimpan. Pada class diagram juga terdapat tiga 
user interface, yaitu UILihatData berfungsi sebagai tampilan untuk menampilkan 
data, UISimpanData berfungsi sebagai tampilan data yang disimpan, dan 
UICariData berfungsi sebagai tampilan data yang dicari. 

 
Gambar 9 Class Diagram Sistem 
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4. Hasil dan Pembahasan 
 
 Hasil dan Pembahasan berisi tentang implementasi sistem yang telah 
dibuat sebelumnya. Setelah implementasi berhasil, akan dilakukan analisis pada 
proses alur kerja sistem monitoring suhu ruangan penyimpanan Vaksin berbasis 
Mikrokontroler. Pada bagian ini dijelaskan bagaimana sistem implementasi 
perangkat lunak yang digunakan pada mikrokontroler, dengan cara pengkodean 
program terlebih dahulu kemudian ditanamkan ke mikrokontroler. Sebelum 
sensor suhu digunakan, diawali dengan pembuatan program dengan cara 
pengkodean pada mikrokontroler  yang dilakukan dengan aplikasi yang bernama 
Code Vision AVR. 

Pada aplikasi ini akan dijelaskan mengenai bagaimana aplikasi sensor 
suhu dibuat menggunakan bahasa C# pada Microsoft Visual Studio. Tampilan 
utama pada Gambar 10 aplikasi terdiri dari satu form yang memuat combo box 
untuk serial port yang terhubung pada PC. Kemudian terdapat tombol Active yang 
berfungsi untuk mengaktifkan aplikasi agar data suhu tampil pada listview, terlihat 
pada Gambar 11 yang terdiri  dari data waktu berisi tanggal dan jam yang aktif 
pada saat aplikasi dijalankan, kemudian suhu berisi data suhu yang ditampilkan. 
Di samping tombol Active terdapat tombol Simpan berfungsi untuk menyimpan 
data suhu yang muncul terakhir pada listview. RichTextBox log berfungsi 
memberikan informasi yang terjadi pada aplikasi, saat menyimpan data suhu dan 
ketika suhu melampaui batas yang ditentukan, seperti terlihat pada Gambar 12. 

 
 

 
Gambar 10 Tampilan Aplikasi 
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Gambar 11 Tampilan Data Suhu pada ListView 

 

 
Gambar 12 Fungsi Tampilan Log 

 Gambar 13 menunjukkan form hasil pencarian data suhu, dimana terdapat 
tanggal untuk menentukan waktu dari data suhu yang akan dicari, dengan memilih 
tombol cari. Data suhu yang dicari akan ditampilkan pada listview berupa data 
suhu, tanggal dan waktu. 
 

 
Gambar 13 Hasil Pencarian Data Suhu 
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 Kode Program 1 menjelaskan tentang fungsi load pada form, perintah 
baris ke-1 merupakan variabel flg yang berfungsi untuk penanda fungsi yang akan 
digunakan. Fungsi pada baris ke-5 adalah fungsi load form yaitu pada perintah 
baris ke-7 sampai ke-11, saat aplikasi dijalankan data, pada combo box serial port 
dihilangkan terlebih dahulu, kemudian mengambil port yang tersedia atau yang 
terkoneksi dengan PC kemudian ditampung ke dalam  serial port. Pada combo 
box pilih index 0 sebagai default pilihan, dan sebelum diaktifkan tombol simpan 
dibuat disable. Perintah pada baris ke-13 sampai ke-20 berfungsi untuk 
mengaktifkan aplikasi untuk menerima data suhu melalui port yang telah 
terkoneksi, dengan cara membuka koneksi dari port tersebut. Perintah pada baris 
ke-21 sampai ke-26 berfungsi untuk deactive aplikasi dengan cara menutup 
komunikasi port yang terhubung. 

Kode Program  2 menunjukkan variabel yang digunakan pada aplikasi, 
dan juga batasan suhu yang digunakan, pada baris ke-5 menunjukkan konfigurasi 
database. Pada baris ke-6 sampai ke-30 menjelaskan fungsi tombol active pada 
saat diaktifkan. Pada variabel flg  sebagai penanda jika nilainya 0 maka aplikasi 
belum aktif untuk menampilkan data suhu, dan akan keluar informasi di bawah  
RichTextBox log. Jika variabel flg bernilai satu maka serial port yang dipilih akan 
terbuka, atau terkoneksi. Proses penerimaan suhu berjalan pada Background 
Worker, karena dengan menggunakan BackgroundWorker proses tetap berjalan 
dan tidak berpengaruh oleh event-event lain yang juga sedang berjalan. Pada baris 
ke-31 sampai ke-32 menjelaskan fungsi bunyi alarm peringatan menggunakan file 
type .wav. 
 
Kode Program 1 Perintah untuk Load Form  dan Komunikasi Port 

 
 
 Kode Program 3 merupakan perintah untuk proses berjalannya data suhu 
pada Background Worker, pada baris ke-3 sampai ke-5 menjelaskan proses 

1. public int flg = 0; 
2. public Form1() 
3. { 

InitializeComponent(); 
4. } 
5. private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) 
6. { 
7. cbComPort.Items.Clear(); 
8. String[] portNames = SerialPort.GetPortNames(); 
9. foreach (string s in portNames) cbComPort.Items.Add(s); 
10. cbComPort.SelectedIndex = 0; 
11. btnSimpan.Enabled = false; 
12. } 
13. private void SerialOpen() 
14. { 
15. serialPort.PortName = cbComPort.Text; 
16. serialPort.BaudRate = 9600; 
17. serialPort.Open(); 
18. cbComPort.Enabled = false; 
19. btnSimpan.Enabled = true; 
20. } 
21. private void SerialClose() 
22. { 
23. serialPort.Close(); 
24. cbComPort.Enabled = true; 
25. btnSimpan.Enabled = false; 
26. } 
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pengambilan data per byte data yang diambil satu persatu.  Proses data yang 
dibaca ditampilkan dimana terdapat tanda *, spasi, dan  #. Proses ini dilakukan 
secara terus menerus, yaitu membaca data per byte dengan tipe data char yang 
dikonversi ke string pada baris ke-1 sampai ke-2. Baris ke-5 sampai ke-8 
menunjukkan proses data suhu yang dibaca per byte sampai pada tanda #, 
kemudian data dikonversi dari string ke double agar data dibaca dengan benar. 
Spasi dihilangkan dan tanda koma diubah menjadi titik kemudian dikonversi ke 
double. Perintah pada baris ke-9 sampai ke-28 menjelaskan  jika suhu melebihi 
batas yang telah ditentukan, yaitu batas atas data suhu adalah 290 dan batas bawah 
200, maka akan ditampilkan informasi bahwa data suhu melampaui batas pada 
RichTextBox log (terlihat pada Gambar 13) dan bunyi peringatan pada PC, 
kemudian data suhu tersebut akan tersimpan ke database secara otomatis 
 
Kode Program 2 Perintah Variabel dan Pengaktifan Aplikasi 

 
 

1. public char data_serial; 
2. public double data_adc_double; 
3. public String data; 
4. public int yMax; 
5. double maxSuhu = 29.00; 
6. double minSuhu = 20.00; 
7. string connStr = "Server=localhost;Database=yudha;Uid=root;Pwd="; 
8. int lastSavedIdx = -1; 
9. private void btActivate_Click(object sender, EventArgs e) 
10. { 
11. try 
12. { 
13. if (flg == 0) 
14. { 
15. SerialOpen(); 
16. flg = 1; 
17. btActivate.Text = "Deactivate"; 
18. lbStatus.Text = "SYSTEM RUNNING... -->> click 'Deactivate' 

button to stop logging.."; 
19. lbStatus.ForeColor = Color.Black; 
20. backgroundWorker1.RunWorkerAsync(); 
21. } 
 
22. else 
23. { 
24. SerialClose(); 
25. flg = 0; 
26. btActivate.Text = "Activate"; 
27. lbStatus.Text = "SYSTEM STOPPED... -->> click 'Activate' button 

to start logging or 'Save' button to save Data Stream into a file.."; 
28. lbStatus.ForeColor = Color.Black; 
29. } 
30. } 
31. private void alarm() 
32. { 
33. SoundPlayer simpleSound = new SoundPlayer("ALARM.wav"); 
34. simpleSound.Play(); 
35. } 
36.  
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Gambar 14 Hasil Data Suhu Negatif 

Kode Program 3 Perintah  untuk Proses Data Suhu pada Background Worker 

 

1. data_serial = Convert.ToChar(serialPort.ReadByte());   
2. data = Convert.ToString(data_serial); 
3. if (flag) 
4. { 
5. if (data_serial == '#') 
6. { 
7. String jam = DateTime.Now.ToString("yyyy-MM-dd HH:mm:ss"); 
8. double parseddata = double.Parse(dt.Replace(',', '.')); 
9. if (parseddata > maxSuhu) 
10. { alarm(); 
11. rtbWarning.Invoke(new EventHandler(delegate { 
12. rtbWarning.SelectionColor = Color.Red; 
13. rtbWarning.SelectionStart = rtbWarning.Text.Length; 
14. rtbWarning.ScrollToCaret(); 
15. rtbWarning.AppendText("Suhu melebihi " + maxSuhu.ToString() + " derajat 

C pada " + jam + Environment.NewLine); 
16. autosave(); 
17. })); 
18. } 
19. if (parseddata < minSuhu) 
20. { alarm(); 
21. rtbWarning.Invoke(new EventHandler(delegate{ 
22. rtbWarning.SelectionColor = Color.Red; 
23. rtbWarning.SelectionStart = rtbWarning.Text.Length; 
24. rtbWarning.ScrollToCaret(); 
25. rtbWarning.AppendText("Suhu lebih rendah dari " + minSuhu.ToString() + " 

derajat C pada " + jam + Environment.NewLine); 
26. autosave(); 
27. })); 
28. } 
29. flag = false; 
30. seconds += 10; 
31. if (seconds > 10 * 6 * 15) 
32. { 
33. lvStream.Invoke(new EventHandler(delegate { 
34. autosave(); 
35. seconds = 0; 
36. })); 
37. } 
38. } 
39. else 
40. { 
41. dt += data; 
42. } 
43. } 
44. if (data_serial == '*') 
45. { 
46. flag = true; 
47.  } 
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Kode Program 4 adalah proses pencarian data berdasarkan tanggal atau 
pada mysql date time. Karena pada saat proses pencarian hanya tanggal saja, maka 
agar data suhu dapat dicari di tanggal tersebut diberi jarak waktu pada pukul 
00:00:00 sampai 23:59:59 pada tanggal yang sama. Perintah pada baris ke-1 
sampai ke-6 merupakan perintah untuk proses memasukkan variable prepared 
statement dan pembuatan query database yang kemudian dimasukkan ke dalam 
data tabel. Perintah pada baris ke-7 sampai ke-8 merupakan perintah untuk proses 
menghilangkan data pada listview setiap kali melakukan proses pencarian, dan 
data yang sudah tersimpan di dalam database secara otomatis ter-update, dan 
dimasukkan ke listview. 

Aplikasi yang telah dirancang dan dibangun  harus diuji terlebih dahulu. 
Pengujian dilakukan agar ketika terjadi kesalahan segera dapat diperbaiki. 
Pengujian ini dilakukan agar sistem yang digunakan dapat bekerja dengan baik 
sesuai dengan kebutuhan pengguna. Pengujian menggunakan metode black box, 
dimana setiap sistem di dalam aplikasi akan diuji, apakah semua fitur berjalan 
dengan baik atau tidak.  

 
Kode Program 4 Perintah untuk Proses Mencari Data Suhu 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. cmd.CommandText = "SELECT * FROM suhu WHERE tanggal >= @start AND 
tanggal <= @stop"; 

2. cmd.Parameters.AddWithValue("@start", dstart); 
3. cmd.Parameters.AddWithValue("@stop", dstop); 
4. adapter.SelectCommand = cmd; 
5. adapter.Fill(dt); 
6. conn.Close(); 
7. lvHasilCari.Items.Clear(); 
8. foreach (DataRow row in dt.Rows) 
9. { 
10. DateTime itemdate; 
11. DateTime.TryParse(row.ItemArray[2].ToString(), out itemdate); 
12. ListViewItem lvi = new ListViewItem(new String[] { 

itemdate.ToString("dd/MM/yyyy   HH:mm:ss"), row.ItemArray[1].ToString() 
}); 

13. lvHasilCari.Items.Add(lvi); 
14. } 
15. } 
16. catch (Exception) 
17. { 
18. throw; 
19. } 
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Kode Program 5 Perintah untuk Proses Auto Save 

 
 

Tabel 1 Hasil Pengujian Sistem Sensor Suhu Ruangan 

Parameter Pengujian Berhasil Tidak 
Berhasil 

Rangkaian sensor suhu ü   
Sensor mendeteksi suhu ü   
Sensor mengirim suhu ke aplikasi ü   
Aplikasi menampilkan data suhu ü   
Aplikasi mengeluarkan error report ü   
Menyimpan data suhu ü   
Mencari data suhu ü   
Nilai batasan suhu  ü   
Aplikasi menangkap port yang aktif ü   
Data suhu mencapai nilai negatif  ü   
Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 1, dapat ditunjukkan bahwa 

sistem monitoring sensor suhu ruangan baik.  
 Pengujian responden dilakukan untuk mengetahui apakah sistem 
monitoring suhu ruangan, bermanfaat atau tidak bagi pihak Puskesmas Cebongan 
Salatiga. Hasil pengujian dengan responden pihak Puskesmas dapat dilihat pada 
Tabel 2.  

Tabel 2 Hasil Pengujian Responden 
No. Pertanyaan Baik 

 
Cukup Kurang 

1. Apakah kinerja sistem monitoring suhu 
ruangan berjalan dengan baik ? 

18 
 

1 1 

2. Apakah sistem monitoring suhu ruangan 
membantu dalam pencatatan data suhu ? 

18 2 0 

1. private void autosave() 
2. { 
3. MySqlConnection conn = new MySqlConnection(connStr); 
4. MySqlCommand cmd; 
5. conn.Open(); 
6. try 
7. { 
8. String waktu = lvStream.Items[lvStream.Items.Count - 

1].SubItems[0].Text; 
9. String suhu = lvStream.Items[lvStream.Items.Count - 

1].SubItems[1].Text; 
10. cmd = conn.CreateCommand(); 
11. cmd.CommandText = "INSERT INTO suhu(suhu, tanggal) VALUES(@suhu, 

@tanggal)"; 
12. cmd.Parameters.AddWithValue("@suhu", suhu); 
13. cmd.Parameters.AddWithValue("@tanggal", waktu); 
14. cmd.ExecuteNonQuery(); 
15. } 
16. catch (Exception) 
17. { 
18. throw; 
19. } 
20. conn.Close(); 
21. rtbWarning.SelectionColor = Color.Black; 
22. rtbWarning.SelectionStart = rtbWarning.Text.Length; 
23. rtbWarning.ScrollToCaret(); 
24. rtbWarning.AppendText("Autosaved Suhu pada : " + 

DateTime.Now.ToString("yyyy-MM-dd HH:mm:ss")  + Environment.NewLine); 
25. } 
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3. Apakah dalam penggunaanya aplikasi 
dapat dipakai dengan mudah ? 

17 3 0 

4. Apakah sistem ini mempermudah 
kinerja anda ? 

17 2 1 

5. Apakah data suhu yang keluar valid ? 19 1 0 
 
Berdasarkan hasil pengujian Tabel 2, jumlah responden pegawai Puskesmas 

Cebongan Salatiga berjumlah 20 responden. Berdasarkan proses penghitungan 
skala jawaban dari responden pihak Puskesmas, untuk sistem monitoring suhu 
ruangan dan fungsi sistem monitoring untuk membantu pencatatan data suhu 90% 
menjawab baik, penggunaannya dipakai dengan mudah dan sistem monitoring 
mempermudah kinerja pegawai puskesmas karena 85% menjawab baik, dan data 
suhu yang ditampilkan sudah valid karena 95% menjawab baik. 

Wawancara juga dilakukan terhadap Kepala Puskesmas Cebongan Salatiga 
Drg. Rita Widya S, diperoleh hasil yang memuaskan. Menurut beliau sistem ini 
dapat membantu dan berguna bagi pihak Puskesmas karena mempermudah dalam 
monitoring dan pencatatan data suhu vaksin. Pihak Puskesmas juga diuntungkan 
dengan adanya sistem yang baru ini, karena efisiensi waktu dan tenaga dalam 
penanganan data suhu vaksin tersebut. Berbeda dengan sistem yang lama yang 
masih konvensional atau manual, dengan cara pihak puskesmas masih melihat 
termometer suhu yang kemudian dicatat. Beliau berharap sistem yang baru ini 
juga dapat diterapkan ke Puskesmas-Puskesmas yang ada di kota Salatiga, agar 
dapat mempermudah kinerja para pegawai puskesmas dalam pencatatan suhu 
penyimpanan vaksin 
 
5. Simpulan 
 
 Berdasarkan hasil pembuatan, pembahasan, dan pengujian sistem 
monitoring sensor suhu tempat penyimpanan Vaksin, dapat diambil kesimpulan 
bahwa monitoring suhu ruangan berbasis mikrokontroler menghasilkan 
otomatisasi pencatatan dan monitoring suhu yang valid dan dapat dikelola secara 
mudah. Sistem yang dibangun dapat membantu pihak Puskesmas karena dapat 
monitoring pengecekan dan penyimpanan data suhu secara baik. Sistem ini juga 
membantu pencatatan data suhu sehingga tidak terjadi kesalahan, atau ketika 
catatan dari petugas hilang atau rusak dan dapat memberikan informasi ketika 
suhu melewati batas suhu ditentukan. Sistem monitoring suhu ruangan berbasis 
mikrokontroler ini dapat dikembangkan pada output data suhunya yang dapat 
dicetak dan dikembangkan pada sistem yang berbasis web, sehingga setiap waktu 
Dinas Kesehatan dapat melakukan monitoring suhu setiap Puskesmas di Salatiga.  
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