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BAB 2  

LANDASAN TEORI 

2.1. Suhu 

Suhu adalah ukuran panas dinginnya suatu benda. Panas dinginnya suatu 

benda diukur menggunakan alat ukur termometer, yaitu termometer: Celcius, 

Reamur dan Farhrenheit. Pada termometer Celsius air membeku pada skala 0 dan 

mendidih pada skala 100, pada termometer Reamur  air membeku pada skala 0 

dan mendidih pada skalah 80, sedang thermometer Fahrenheit air membeku pada 

skala 32 dan mendidih pada skala 212. Hubungan antara ketiga alat ukur tersebut 

di atas dinyatakan dalam tabel 2.1 dibawah ini.[6] 

Tabel 2.1 Hubungan skala antara ketiga termometer: Celcius, Reamur, dan 

Fahrenheit.[6] 

2.2. Termometer 

Termometer adalah alat yang dirancang untuk mengukur suhu suatu zat 

disebut termometer.   Ada beberapa jenis termometer, yang prinsip kerjanya 

bergantung pada beberapa  sifat materi yang berubah terhadap suhu. Sebagian 

besar termometer umumnya  bergantung pada pemuaian materi terhadap naiknya 

suhu. Untuk mengukur suhu secara kuantitatif, perlu didefinisikan semacam skala 

numerik. Skala yang paling  banyak dipakai sekarang adalah skala Celcius, 

kadang disebut skala Centigrade.[7] 

2.3. Jenis-jenis Termometer 

Terdapat beberapa jenis termometer antara lain yaitu: 
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2.3.1. Termometer Laboratorium 

Termometer ini menggunakan cairan raksa atau alkhohol. Jika cairan 

bertambah panas  maka raksa atau alkhohol akan memuai sehingga skala nya 

bertambah. Agar  termometer sensitif terhadap suhu maka ukuran pipa harus 

dibuat kecil (pipa kapiler)  dan agar peka terhadap perubahan suhu maka dinding 

termometer (reservoir) dibuat  setipis mungkin dan bila memungkinkan dibuat 

dari bahan yang konduktor. 

2.3.2. Termometer Klinis 

Termometer ini khusus digunakan untuk mendiaknosa penyakit dan 

bisanya diisi  dengan raksa atau alkhohol. Termometer ini mempunyai lekukan 

sempit diatas  wadahnya yang berfungsi untuk menjaga supaya suhu yang 

ditunjukkan setelah  pengukuran tidak berubah setelah termometer diangkat dari 

badan pasien. Skala pada  termometer ini antara 35°C sampai 42°C. 

2.3.3. Termometer Ruangan 

Termometer ini berfungsi untuk mengukur suhu pada sebuah ruangan. 

Pada dasarnya  termometer ini sama dengan termometer yang lain hanya saja 

skalanya yang berbeda. Skala termometer ini antara -50°C sampai 50°C 

2.3.4. Termometer Digital 

Karena perkembangan teknologi maka diciptakanlah termometer digital 

yang prinsip  kerjanya sama dengan termometer yang lainnya yaitu pemuaian. 

Pada termometer  digital menggunakan logam sebagai sensor suhunya yang 

kemudian memuai dan  pemuaiannya ini diterjemahkan oleh rangkaian elektronik 

dan ditampilkan dalam  bentuk angka yang langsung bisa dibaca. 

2.3.5. Termokopel 

Termokopel merupakan termometer yang menggunakan bahan bimetal 

sebagai alat pokoknya.  Ketika terkena panas maka bimetal akan bengkok ke arah 

yang koefesiennya lebih  kecil. Pemuaian ini kemudian dihubungkan dengan 

jarum dan menunjukkan angka  tertentu. Angka yang ditunjukkan jarum ini 

menunjukkan suhu benda  
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2.3.6. Termometer air raksa  

Termometer air raksa adalah termometer yang dibuat dari air raksa yang 

ditempatkan pada suatu tabung kaca. Tanda yang dikalibrasi pada tabung 

membuat temperatur dapat dibaca sesuai panjang air raksa di dalam gelas, 

bervariasi sesuai suhu. Untuk meningkatkan ketelitian, biasanya ada bohlam air 

raksa pada ujung termometer yang berisi sebagian besar air raksa; pemuaian dan 

penyempitan volume air raksa kemudian dilanjutkan ke bagian tabung yang lebih 

sempit. Ruangan di antara air raksa dapat diisi atau dibiarkan kosong. 

2.3.7. Termometer spring 

Termometer spring menggunakan sebuah coil (pelat pipih) yang terbuat 

dari logam yang sensitif terhadap panas, pada ujung spring terdapat pointer. Bila 

udara panas, coil (logam) mengembang sehingga pointer bergerak naik, 

sedangkan bila udara dingin logam mengkerut dan pointer bergerak turun. Secara 

umum termometer ini paling rendah keakuratannya di banding termometer bulb 

dan digital.Penggunaan termometer spring harus selalu melindungi pipa kapiler 

dan ujung sensor (probe) terhadap benturan/gesekan. Selain itu, pemakaiannya 

tidak boleh melebihi suhu skala dan harus diletakkan di tempat yang tidak 

terpengaruh getaran. 

2.3.8. Termometer elektronik 

Ada dua jenis yang digunakan di industri, yakni thermocouple dan 

resistance thermometer. Biasanya, industri menggunakan nominal resistan 100 

ohm pada 0 °C sehingga disebut sebagai sensor Pt-100. Pt adalah simbol untuk 

174 platinum, sensivitas standar sensor 100 ohm adalah nominal 0.385 ohm/°C, 

RTDs dengan sensivitas 0.375 dan 0.392 ohm/°C juga tersedia. 

2.4. Bahasa C 

C merupakan bahasa pemrogranman yang berkekuatan tinggi (powerfull) 

dan fleksibel yang telah banyak digunakan oleh para programmer professional 

untuk mengembangkan program-program yang sangat  bervariasi dalam berbagai 

bidang. 

Akar dari bahasa C adalah bahasa BCPL yang dikembangkan oleh Martin 

Richard pada thun 1967. Bahasa ini kemudian dikembangkan oleh Ken Thompson 
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menjadi bahasa B pada tahun 1970. Perkembangan selanjutnya menjadi bahasa C 

oleh Dennis Richie sekitar 1970-an di Bell Telephone Laboratories (sekarang 

adalah AT &T Bell Laboratories).[8] 

Bahasa C pertama kali digunakan di computer Digital Equipment 

Corporation PDP-11 yang menggunakan sistem operasi UNIX, (kurang lebih 90% 

sistem operasi UNIX ditulis dalam bahasa C) dan sampai sekarang bahasa ini 

telah dipergunakan secara praktis pada hampir semua sistem operasi. Selain itu, 

banyak bahasa pemrograman popular seperti PHP dan Java menggunakan sintaks 

dasar yang mirip bahasa C.[8] 

2.5. ESP8266 

ESP8266 adalah WiFi modul transceiver serial yang sangat terintegrasi. 

WiFi ini menawarkan solusi jaringan WiFi yang lengkap dan mandiri, yang 

memungkinkan untuk menjadi host bagi aplikasi lain atau tidak membebankan 

semua fungsi jaringan WiFi dari processor aplikasi lain. WiFi ini memiliki 

kemampuan pengolahan on-board dan kemampuan penyimpanan yang 

memungkinkan untuk diintegerasikan dengan sensor dan perangkat aplikasi 

lainnya melalui GPIO nya dengan pengembangan minimal modul sisi depan dan 

minimal loading selama runtime. Terintegrasi dengan daya rendah 32-bit CPU 

yang berjalan pada 80 MHz, 80 Kb DRAM (data RAM) dan 35 Kb dari IRAM 

(instruction RAM) yang memungkinkan kita untuk menjalankan aplikasi kita 

sendiri sehingga kita dapat merancang jaringan mesh kita sendiri dengan aturan 

komunikasi tertentu. Program ini dapat disimpan dalam memori flash 

eksternal.[10] 

 

Gambar 2.1 Modul ESP8266.[10] 
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Dibangun dengan protokol TCP/IP memungkinkan untuk menggunakan 

salah satu dari dua jenis koneksi, TCP atau UDP. komunikasi apapun yang 

menuju internet menggunakan TCP pada layer transport, dan untuk alasan yang 

baik, menggunakan TCP sangat dianjurkan. API untuk menjalankan TCP 

sangatlah mudah, dan TCP dengan baik mendukung atau kompatibel oleh semua 

perangkat keras dengan perangkat keras tersebut harus tersambung internet untuk 

tersambung dengan perangkat keras lainnya yang juga tersambung dengan 

internet. TCP dapat digunakan secara mudah. setelah anda membangun 

sambungan, anda dapat menulis data kedalam socket, dan disisi lain juga dapat 

membaca data melalui socket. TCP memastikan bahwa data yang yang ditulis dari 

salah satu sisi sampai ke sisi yang lainnya. TCP menyembunyikan banyak 

kompleksitas. TCP berdasar atas IP, dan tingkat data IP yang lebih rendah 

mungkin tidak sampai dengan urutan seperti halnya pengiriman tetapi TCP 

menyembunyikan komplesitas ini. TCP juga mengatur throughput yang secara 

terus menerus menyesuaikan dengan tingkat kemampuan bandwidth yang 

tersedia.[10] 

UDP adalah singkatan dari User Datagram Protocol. Untuk menggunakan 

UDP, sebuah aplikasi menggunakan socket datagram, yang tergabung dengan 

kombinasi alamat IP dan layanan port pada kedua ujungnya dan dengan demikian 

menetapkan komunikasi host-to-host. Data dikirim pada socket yang diberikan 

sehingga dapat dibaca pada socket yang sesuai pada sisi penerima.[10] 

Protocol ini relatif sederhana tetapi memiliki beberapa kelemahan. Ketika 

data dikirim melalui UDP, tidak ada cara untuk mengetahui apakah data telah 

sampai atau belum pada sisi yang lain. Tidak ada cara untuk mengetahui data 

telah sampai dan tidak ada cara untuk mengetahui seberapa cepat kita bisa 

mengirim data tanpa adanya ganggunan karena perubahan bandwidth yang 

tersedia.[10] 

ESP8266 memiliki banyak keuntungan. Modul dengan ukuran kecil, 

terintegrasi WEP, TKIP, AES dan WAPI untuk keamanan, terintregasi TCP / IP 

stack protokol, 19,5 daya output dBm dalam mode 802.11b dan banyak lagi. 

Tetapi menggunakannya tidak mungkin hanya menggunakan  AT Command saja. 
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Jadi kita harus merancang software sendiri yang agar dapat efektif untuk 

menggunakan kemampuannya.[10] 

2.6. Arduino IDE 

Pada perancangan tugas akhir ini software Arduino yang akan digunakan 

adalah driver dan Arduino IDE, walaupun masih ada beberapa software lain yang 

sangat berguna selama pengembangan Arduino. Untuk pembuatan kode program, 

digunakan software IDE Arduino versi 1.6. Program arduino menggunakan 

bahasa C yang telah dimodifikasi sehingga menjadi sangat sederhana dari sisi 

syntax pemrograman. Kesederhanaan ini bermanfaat agar proses pemrograman 

dan debugging dan troubleshooting tidak terlalu memakan waktu yang lama.[11] 

IDE Arduino terdiri dari Editor program, Compiler dan Uploader.  

Editor program, sebuah window yang memungkinkan untuk menulis dan 

mengedit program dalam bahasa Processing.[12] 

Compiler, sebuah modul yang mengubah kode program (bahasa 

Processing) menjadi kode biner. Bagaimanapun sebuah microcontroller tidak akan 

bisa memahami bahasa Processing. Yang bisa dipahami oleh microcontroller 

adalah kode biner. Itulah sebabnya compiler diperlukan dalam hal ini.[12]  

Uploader, sebuah modul yang memuat kode biner dari komputer ke dalam 

memory di dalam papan Arduino.[12] 
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Gambar 2.2 Tampilan Arduino IDE 

2.7. USB to TTL 

Perangkat usb to ttl merupakan salah satu jenis kabel converter yang 

mengkonversi data dari usb ke serial. Kabel usb to ttl ini memungkinkan 

pengguna untuk membuat perangkat elektronika mikrokontroller nya dapat 

berkomunikasi. Usb to ttl memiliki keluaran beupa Vcc, transmitter, receiver, dan 

ground.[13] 

gambar 

2.8. Sensor Suhu MLX90614 

MLX90614 adalah termometer infra merah untuk pengukuran suhu secara 

non kontak. Kedua chip infra merah thermopile sensitif detector dan 

pengkondisian sinyal ASIC yang terintegrasi pada TO-39 yang sama dapat 

terintegrasi ke MLX90614 dengan kebisingan penguat yang rendah, 17-bit ADC 

dan unit DSP yang kuat sehingga dapat mencapai ketepatan yang tinggi dan 

resolusi pada thermometer.[14] 
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Termometer pabrikan ini dikalibrasi dengan SMBus keluaran digital 

memberikan akses penuh pada suhu yang diukur dalam rentang temperatur 

dengan resolusi 0.02oC.[14] 

Pengguna dapat mengkonfigurasi keluaran digital menjadi PWM. Sebagai 

standar, 10-bit PWM dikonfigurasi untuk terus mengirimkan pengukuran suhu 

secara terus menerus dalam rentang -20 sampai 120oC dengan resolusi keluaran 

0.14oC.[14] 

 

Gambar 2.3 Sensor suhu IR MLX90614 

 

Gambar 2.4 Definisi pin dari MLX90614. [14] 
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