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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sebuah sistem monitoring adalah system berbasis perangkat 

keras atau perangkat lunak yang digunakan untuk memantau sumber 

daya dan kinerja yang dibantu dengan sistem komputer.  

Client-server merupakan sebuah paradigma dalam teknologi 

informasi yang merujuk kepada cara untuk mendistribusikan aplikasi ke 

dalam dua pihak, pihak klien dan pihak server. 

Dalam model Client / server, sebuah aplikasi dibagi menjadi dua 

bagian yang terpisah, tapi masih merupakan sebuah kesatuan yakni 

komponen klien dan komponen server. Komponen klien juga sering 

disebut sebagai  front-end, sementara komponen server disebut 

sebagai back-end. Komponen klien dari aplikasi tersebut dijalankan dalam 

sebuah workstation dan menerima masukan data dari pengguna. 

Komponen klien tersebut akan menyiapkan data yang dimasukkan oleh 

pengguna.  

Seiring dengan kebutuhan manusia yang mendasar, modern, dan 

serba otomatis diharapkan mampu memberikan informasi secara jelas, 

akurat, dan cepat. Salah satu peralatan tersebut adalah sistem monitoring 

temperatur pada ruangan atau mesin industri. Sistem ini mampu 

memberikan informasi berupa data suhu atau temperatur yang direspon 

oleh sensor. Melalui informasi ini orang dapat menghindari terjadinya 
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kerusakan atau kerugian materil yang sangat fatal.  Untuk 

mewujudkan hal tersebut perlu adanya sebuah perangkat 

elektronika  yang dapat memenuhi kebutuhan serta menunjang 

kemudahan bagi manusia. Pada perkembangannya dapat 

menggunakan berbagai sensor maupun alat lainnya dalam 

merespon suatu suhu atau temperatur. Diantaranya menggunakan 

sensor LM35, Termocouple, Termistor, dan lain-lain. Sensor LM35 

misalnya, yaitu suatu  integrated sensor sirkuit yang dapat 

digunakan untuk mengukur temperatur dengan suatu keluaran 

tegangan listrik yang sebanding dengan temperatur.  Dalam sistem 

monitoring temperatur pada peralatan atau mesin industri ini 

diperlukan sebuah pengontrolan, yang mana peranan ini dipegang 

penuh oleh mikrokontroler. Dengan mikrokontroler dapat dibuat alat 

elektronika untuk mengendalikan suatu sistem yang kompleks dan 

terprogram.  

B. Tujuan  

 Pembuatan Tugas Akhir Prototipe Alat Pengendali Dan Monitoring 

Suhu Ruangan Berbasis Client Server Dengan Protokol TCP/IP 

Menggunakan Mikrokontroler At89s52 ini mempunyai tujuan sebagai 

berikut. 
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1. Merancang Hardware yang terdiri atas sensor suhu, Sistem minimum 

AT89S52, ADC, Unit Power supply, pengendali kipas DC, prototype ini 

menggunakan sensor suhu LM35. 

2. Merancang Software dari sisi hardware menggunakan bahasa C untuk 

mensinkronkan antara PC dan hardware. 

3. Merancang Software GUI client dan server dengan tujuan dapat 

memonitoring dan mengrontrol hardware serta dapat  menyajikan data 

pengukuran suhu yang simple dan user friendly, agar mudah 

digunakan oleh pengguna. 

C. Batasan Masalah 

Berbagai permasalahan yang dikemukakan dalam identifikasi 

masalah tidak dapat dibahas secara keseluruhan karena keterbatasan 

dari penyusun, adapun batasan adalah sebagai berikut: 

1. System kendali dan monitoring suhu ini hanya berupa miniatur dengan 

berukuran panjang 30 cm x lebar 18.5 cm  x  tinggi 14 cm 

2. Prototipe ini tidak mempunyai tombol fisik untuk pengaturan manual. 

3. Pengendalian suhu dengan cara mendinginkan dengan kipas jika 

suhunya terlalu tinggi. 

4. Akuisisi suhu menggunakan penguat isyarat berupa LM324 yang di 

inputkan pada ADC 0804. 

5. System kendali suhu ini dengan penampil LCD 2 x 16 yang 

menampilkan suhu dan kondisi kipas. 
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6. System kendali dilengkapi dengan system komunikasi data dua arah 

menggunakan komunikasi serial. 

7. Untuk mempermudah pembuatan software GUI client dan server 

digunakan tools pengembang dari Embarcadero® C++Builder® 2010 

Version 14.0.3513.24210 


