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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang Masalah 

LabView (Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench) 

merupakan software  atau perangkat lunak yang telah dikembangkan oleh 

National Instrument untuk mempermudah proses akuisisi data dikomputer, yang 

dimana user atau pengguna dapat menggunakan perangkat tersebut. LabView 

merupakan sebuah perangkat lunak yang menggunakan konsep pemograman 

obyek dan visual, sehingga dapat memudahkan pengguna dalam membuat suatu 

aplikasi tertentu. Dalam Labview telah terdapat toolkit control design and 

simulation yang bisa di aplikasikan untuk merancang sistem monitoring dan 

pengendalian sebuah plant atau miniplant. Adapun fungsi dari toolkit tersebut 

sebagai fungsi transformasi laplace, transformasi dan frekuensi tanggapan 

analisis guna mempermudah proses desain dan analisis sistem kontrol atau 

kendali (Adinandra, 2017). 

 Di sini saya memilih menggunakan LabView pemrograman dari pada 

LabView SignalExpress karena disini labview mempunyai salah satu kelebihan 

yaitu dapat menangkap sinyal secara otomatis serta memvalidasi sinyal dan 

melakukan pengukuran dengan sedikit usaha dari pada melakukan pengukuran 

dengan memanfaatkan lingkungan atau pemrograman tradisional. Tentu dapat 

menangkap sinyal dan melakukan pengukuran dengan berbagai peralatn 

laboratorium seperti cakupan, analisis, multimeter. Tetapi jika memilih 

kebutuhan untuk mengambil berbagai jenis pengukuran seperti suhu, sinyal 

tekanan, serta mencari pemrograman yang konsisten untuk melakukan 

pengukuran itu Labview adalah salah satu aplikasi yang memfasilitasi itu semua. 

Program pengembangan aplikasi perangkat lunak setiap hari untuk 

meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam berbagai situsi. LabView adalah 

alat yang bagus yang dapat digunakan untuk membantu mencapai tujuan. 
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Labview adalah pemrograman berbasis grafis yang di kembangkan oleh 

National Instrument. Sifat grafisnya membuat ideal untuk pengujian dan 

pengukuran, otomasi, kontrol instrumen, akuisisi data dan aplikasi analisis data. 

Uuntuk itu alat ini menghasilkan peningkatan produktivitas yang signifikan di 

bandingkan dengan pemrograman yang konvensional.(Rick Bitter, 2006). 

Selain Labview untuk pemrograman, Labview Signal express juga sangat 

akurat untuk melakukan pengukuran, Labview signalexpress juga memberikan 

hasil nilai yang instan (tanpa pemrograman),tetapi disini Labview SignalExpress 

tidak bisa dibuat untuk membuat program yang di mana kita bisa atur sendiri 

sesuai kebutuhan kita, Disini Labview SignalExpress hanya sebatas pembacaan. 

Di bidang engineering tidak akan lepas dari proses pengukuran 

(pengambilan data), menganalisis data yang diperoleh, dan kemudian 

mengestimasi nilai hasil pengukuran  (parameter), maka tentunya harus bisa dan 

paham betul mengenai konsep, teknik dan metode dari suatu pengukuran. Bagi 

seorang engineer pengukuran merupakan hal yang paling konseptual karena 

kesalahan yang fatal pada pengukuran tentunya akan berdampak pula pada 

ketidak benaran analisa dan kesimpulan yang dihasilkan.Dimana pada hasil yang 

didapat secara langsung pada pengukuran yang dilakukan dengan berbagai cara 

dan peralatan ukur mulai dari alat ukur yang konvensional, digital bahkan 

sampai dengan data akuisisi. Seiring dengan perkembangan teknologi dan 

permintaan dunia industri bahwa seorang lulusan engineering disamping paham 

terhadap pengukuran secara konvensional juga harus paham terhadap konsep 

dan pengunaan alat ukur berupa data akuisisi, karena dengan kemajuan teknologi 

hampir seluruh dunia industri, lembaga research dan pendidikan telah beralih 

kepada penggunaan alat ukur berupa data akuisisi. 

 Hal ini dikarenakan data akuisisi memiliki suatu kelebihan baik dalam hal 

akurasi,presisi dan derajat ketidak pastian yang lebih baik dari alat ukur 

konvensional serta kemudahan-kemudahan lain dalam penggunaan serta dalam 

lingkup yang lebih besar dapat menghemat biaya.penggunaan data akuisisi atau 

Data Acquisition (DAQ) dalam pengukuran temperatur dan tekanan yang 

memang banyak digunakan dalam kasus penelitian di bidang termal. Dalam 
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percobaan ini memanfaatkan intrumensasi atau data akuisisi  berupa modul 

temperatur dan modul NI serta c-DAQ NI. Pengukuran ini memungkinkan kita 

untuk memahami dan mengetahui konsep-konsep pengukuran menggunakan 

data akuisisi secara lebih jelas dan memungkinkan kita untuk membentuk sendiri 

rangkaian instrumensasi menggunakan data akuisisi sesuai dengan kebutuhan 

atau pengukuran yang akan dilakukan.(Septiadi, 2016). 

1.2 Rumusan Masalah 

 Adapun rumusan masalah pada pengukuran ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana mengetahui hasil data akusisi dari pemrograman labview untuk 

pengukuran tempertaur dengan menggunakan termokopel ? 

2. Bagaimana mengetahui hasil data yang di peroleh dari perbandingan 

pengukuran termokopel dengan termometer ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mendapatkan metode untuk memperoleh data pengukuran yang akurat. 

2. Mendapatkan pengetahuan tentang ketelitian pengukuran menggunakan 

termokopel dengan cara melakukan dengan perbandingan dengan 

termometer. 

1.4 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada tugas akhir ini di buat agar permasalahan tidak 

meluas dan mempermudah pemahaman,yang dapat di lihat sebagai berikut: 

1. Pengukuran termperatur dengan menggunakan termokopel. 

2. alat untuk perbandingan hanya menggunakan termometer 

3. Hanya melakukan pengukuran 4 objek 

 Temperatur badan 

 Temperatur ruangan 

 Temperatur api 

 Temperatur es 
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1.5 Manfaat penelitian 

Sebagai alat alternatif untuk pengukuran temperatur selain alat pengukuran 

yang sudah ada. 

 

 


