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Abstrak 

Pemanas tidak lepas dari pemonitoran suhu secara berkala dan penstabilan suhu agar tidak mengalami 

kerusakan pada alat (pemanas) tersebut. Jika pemanas difungsikan untuk produksi maka akan mempengaruhi 

hasil produksi. Maka dari itu perlu dibuatkan alat pemonitor suhu. Sudah banyak alat pemonitoring suhu, 

tetapi yang terintegrasi dengan wireless masih belum begitu banyak. Aplikasi pemonitor suhu yang bisa 

dijalankan pada smartphone ini terintegrasi secara wireless sehingga memudahkan operator dalam 

mengontrol alat pemonitor suhu meskipun dari jarak jauh. Komponen yang digunakan adalah sensor DHT 

22, relay, arduino uno, modul bluetooth, dan app inventor untuk membuat aplikasi. Pada akhirnya akan 

terbentuk suatu rangkaian yang bisa terintegrasi dengan wireless (bluetooth) dan android. Pada rangkaian 

terdapat 3 buah sensor suhu yang bisa mengukur suhu dan hasilnya ditransfer ke smartphone android secara 

real time, selain itu rangkaian bisa dikendalikan juga dari smartphone android. Alat ini juga bisa dikendalikan 

dari jarak maksimal 10 meter dan kesensitifan sensor cukup cepat yaitu 100 detik untuk mencapai suhu 1000C 

pada jarak 15 cm dari obyek. 

 Kata Kunci: android, arduino, bluetooth, DHT 22, monitoring, pemanas. 

Abstract 

The heater can not be separated from regular monitoring of temperature and stabilizing the temperature so 

as not to damage the unit (heating).If the heater is enabled for production will affect production. Thus the 

need to be made a tool monitors the temperature. Already many tools monitoring temperature, but integrated 

with wireless is still not so much Application temperature monitor that can run on this smartphone is 

integrated wirelessly making it easier for the operator to control the  tool monitor the temperature even from 

a distance. The components used are DHT 22 sensors, relay, arduino uno, bluetooth module, and app inventor 

to create application. In the end, will form a circuit that can be integrated with a wireless (bluetooth) and 

android. In the circuit there are 3 temperature sensors will measure the temperature and the results will be 

transferred to the android smartphone in real time, except that the circuit can be controlled also from android 

smartphone. This tool can also be controlled from a maximum distance of 10 meters and the sensitivity of 

the sensor is fast enough that 100 seconds to reach a temperature of 1000C at a distance of 15 cm from the 

object. 

Keywords: android, arduino, bluetooth, DHT 22, monitoring, heater.  
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 PENDAHULUAN 

Pemanas sudah banyak digunakan baik untuk keperluan sehari hari atau untuk produksi. 

Kebanyakan diindustri memanfaatkan pemanas untuk proses produksi. Sehingga tidak memerlukan 

karyawan untuk proses produksinya. Pemanas juga tidak lepas dari pemonitoran atau pemantauan 

terhadap alat (pemanas) tersebut. Pemonitoran bertujuan untuk pengecekan terhadap suhu yang 

dihasilkan dari pemanas. Apabila suhu yang dihasilkan melebihi dari yang diharapkan maka pemanas 

akan rusak dan atau obyek yang dipanaskan juga mengalami kerusakan.  

Alat pemonitor suhu yang baik adalah yang bisa memonitoring atau memantau suhu secara 

berkala dan real time. Sehingga setiap saat pemanas selalu terpantau suhunya untuk menghindari hal-

hal yang tidak diinginkan termasuk rusaknya pemanas dan obyek yang dipanaskan.  

Berbicara pemonitor panas, kebanyakan hanya dipasang secara permanen disuatu tempat atau 

ruangan pemanas, begitu juga jika dipasang dirumah rumah, hanya dipasang disatu tempat. Jika ingin 

memindah atau ingin mengganti pemanas harus dibongkar keseluruhan, dan harus ada operator atau 

orang yang harus selalu siap didekat ruangan tersebut untuk mengecek suhu pemanas. Ini adalah 

pekerjaan yang membosankan jika harus siap selalu di dekat ruang pemanas. Apabila ingin 

meninggalkan ruangan harus di shutdown menunggu ada orang yang menggantikan berjaga.  

Berdasarkan masalah tersebut perlu adanya sistem pemonitor panas yang lebih modern dan 

bisa dikontrol dan dimonitor dari jarak jauh serta dapat mengirimkan data real time. Penelitian 

dimaksudkan untuk menciptakan alat pemonitor pemanas yang bisa dioperasikan jarak jauh dan bisa 

mengirimkan data secara real time. Sehingga bisa dilakukan pengecekan suhu berkala dan sekaligus 

mengontrolnya dari jarak jauh serta bersifat portable atau bisa dilepas dan dipindah jika ingin 

digunakan untuk alat pemanas lainnya. Pada Tugas Akhir ini, alat tersebut dibangun menggunakan 

arduino. Alat ini menggunakan relay sebagai pemutus dan penyambung aliran listrik, yang akan 

dihubungkan dan dikendalikan dengan arduino. Arduino juga berfungsi untuk mengolah data dari 

sensor DHT 22 dan penyaluran atau transmisi data dari arduino akan dilakukan secara wireless oleh 

bluetooth module menuju smartphone android. 

Wireless adalah jaringan tanpa kabel yang menggunakan udara sebagai media transmisinya. 

Perkembangan wireless sudah begitu cepat dan bermacam macam – macam salah satunya adalah 

wireless bluetooth. Wireless bluetooth diciptakan oleh vendor telekomunikasi Ericsson pada tahun 

1994.Contoh untuk wireless bluetooth sebagai media transmisi telah diterapkan oleh Yan dan Shi 

(2013) dalam karyanya yang berjudul “Smart Living Using Bluetooth-Based Android smartphone” 

menjelaskan bahwa diciptakannya Smart Living yang menggunakan koneksi bluetooth pada 



3 

 

smartphone android untuk mengontrol sistem pencahayaan pada rumah. Contoh lain juga diterapkan 

oleh Hosein dan Bigram (2013) dalam karyanya yang berjudul “An Educational Bluetooth Quizzing 

Aplikastion In Android” menjelaskan bahwa bluetooth digunakan sebagai sarana pertukaran data quis 

untuk pembelajaran di Universitas Trinidad. Penelitian dengan bluetooth sebagai media transfer juga 

dilakukan oleh Chawla, Bangera, Kolwalkar, dan Bhat (2015) dalam karyanya yang berjudul 

“Bluetooth Based Wheater Station” menjelaskan bahwa dibuatnya alat pendeteksi cuaca (suhu dan 

kelembaban) dengan menggunakan sensor DHT 11 dan hasilnya ditampilkan pada aplikasi smartphone 

android dengan bluetooth module HC-05 dan bersifat real time. 

Pada penelitian ini digunakan sensor DHT 22 sebagai sensor yang akan mendeteksi suhu dan 

kelembaban tanpa harus menyentuh obyek. DHT22 adalah sensor seri DHT dari Aosong Electronics 

yang dapat melakukan pengukuran suhu dan kelembaban secara serempak dengan keluaran digital. 

Sensor ini memiliki keakurasi dengan galat relatif  4% untuk suhu dan 18% untuk kelembaban. Saptadi 

(2014). Penggunaan sensor DHT 22 untuk pengukuran suhu dan kelembaban telah dilakukan oleh 

Pasha (2016). Dalam karyanya yang berjudul “Thingspeak Based Sensing and Monitoring System for 

IoT with Matlab Analysis” menjelaskan bahwa diciptakannya web server “Thingspeak” dengan 

memanfaatkan Internet of Things yang memiliki API terbuka. Dalam projeknya menggunakan lima 

sensor yang berbeda untuk mengetahui panas, kelembaban, suhu, intensitas cahaya, sensor hujan, 

kualitas udara.Prinsip kerjanya adalah sensor yang dimaksud untuk mengukur lima jenis pengukuran 

termasuk sensor DHT 22 melakukan penyensoran dan setelah itu data akan ditransfer jika sudah 

membuka web Internet of Things dengan tampilan berupa visualisasi grafik dan akan terintegrasi ke 

matlab 2016A yang kemudian akan menampilkan plot, data yang ditampilkan adalah data real time. 

 METODE 

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini digunakan beberapa langkah yaitu : obsevasi, studi literatur, 

perncangan, pengujian, dan hasil uji alat. Observasi dilakukan dengan melakukan terjun langsung ke 

lapangan untuk memperoleh data – data yang diperlukan, sudi literatur dilakukan dengan mencari 

buku, paper, makalah, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan Arduino, bluetooth module, DHT 22, 

relay, dan cara membuat aplikasi android. Pembuatan alat ini dilakukan dengan 2 tahap yaitu tahap 

perancangan hardware (perangkat keras) dan tahap perancangan software (perangkat lunak).  

Perancangan hardware (perangkat keras)  yaitu dengan membuat rangkaian perangkat yang 

dibutuhkan menjadi suatu kesatuan rangkaian yang diinginkan. Komponen hardware yang digunakan 

adalah arduino uno, DHT 22, modul bluetooth, proto board, kabel male-male, kabel female-male, 

adapter 9A dan smartphone android. Berikut adalah skema rangkaian hardware bisa dilihat pada 

gambar 1. 
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Gambar 1. Skematik rangkaian (menggunakan software proteus 7) 

Dalam pembuatan alat sistem prosing nya menggunakan arduino uno. Spesifikasi arduino uno ini 

mempunyai I/O sebanyak 14 pin Digital yang dapat difungsikan sebagai masukan atau keluaran 

(terdapat 6 pin yang bisa digunkan untuk PWM). Arduino uno juga memiliki 6 input analog. Arduino 

secara umum bekerja pada tegangan 5 volt. Arus untuk semua pin adalah 50 mA. Memiliki krystal 16 

Mhz, koneksi usb, jack adapter, dan tombol reset. Berikut adalah bentuk arduino uno bisa dilihat pada 

gambar 2 

 

Gambar 2. Bentuk dan spesifikasi arduino uno (sumber: 

http://www.ntu.edu.sg/home/ehchua/programming/arduino/Arduino.html) 

Menggunakan bluetooth module HC-05 sebagai komunikasi serial untuk transceiver data. 

Bluetooth module HC-05 merupakan perangkat komunikasi tanpa kabel (wireless) yang bekerja pada 

frekuensi 2,4 Ghz dan bisa difungsikan sebagai master atau slave. Nilai Baud rate nya adalah 9600. 

http://www.ntu.edu.sg/home/ehchua/programming/arduino/Arduino.html
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Bekerja pada tegangan 3,6 sampai 6 volt. Arus pada saat tidak terhubung dengan perangkat lain 

(unpaired) adalah sekitar 30 mA dan saat terhubung dengan perangkat lain (paired) adalah sekitar 10 

mA. Jarak jangkauan adalah kurang lebih 10 meter.Memiliki 6 buah pin (STATE, TX, RX, GND, 

VCC, EN) Untuk bentuk bluetooth module bisa dilihat pada gambar 3. 

 

Gambar 3. Bluetooth Module HC-05 (Sumber: http://www.martyncurrey.com/arduino-with-hc-

05-bluetooth-module-in-slave-mode/ 

Dari ke 6 pin tersebut yang digunakan hanya 4 pin (RX, TX, GND, VCC, EN). Pin RX 

dihubungkan ke pin TX (1) pada arduino. Pin TX dihubungkan ke RX (0) pada arduino. Pin VCC 

dihubungkan ke VCC 5 volt pada arduino. Pin GND dihubungkan ke GND pada arduino. 

Pada alat ini digunakan sensor DHT 22 untuk mengukur suhu dan kelembaban. DHT 22 atau bisa 

disebut AM2302 adalah sensor suhu dan kelembaban seperti DHT 11 tetapi memiliki keunggulan 

diantaranya : keluarannya sudah berupa sinyal digital dengan perhitungan dan konversi oleh MCU 8 

bit. terpadu Sensor terkalibrasi secara akurat dengan kompensasi suhu di ruang penyesuaian dengan 

nilai koefisien kalibrasi tersimpan dalam memori OTP terpadu (DHT 22 lebih akurat dan presisi  

dibanding dengan DHT 11). Rentang pengukuran suhu -40 sampai 80+ 0C (akurasi 0,5). Rentang 

pengukuran kelembaban 0 sampai 100% (akurasi 2%).  Rentang catu daya 3,3 – 6 Volt DC (tipikal 5 

VDC).Konsumsi arus pada saat pengukuran antara 1 hingga 1,5 mA. Konsumsi arus pada mode siaga 

adalah 40 sampai 50 mA. Sinyal keluaran digital lewat bus tunggal dengan kecepatan 5 ms / operasi 

(MSB-first). Sensitivitas sebesar 0,1% untuk pengukuran suhu dan kelembaban. Bentuk dari DHT 22 

bisa dilihat pada gambar 4. 

 

Gambar 4. Sensor DHT 22 (sumber : http://www.datasheetcafe.com/dht22-datasheet-pdf) 

http://www.martyncurrey.com/arduino-with-hc-05-bluetooth-module-in-slave-mode/
http://www.martyncurrey.com/arduino-with-hc-05-bluetooth-module-in-slave-mode/
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Berikut adalah datasheet sensor DHT 22, bisa dilihat pada gambar 5. 

 

Gambar 5. Datasheet Sensor DHT 22 

 

Dari datasheet dapat dilihat DHT mempunyai 4 pin yang masing dihubungkan ke : Pin VDD 

dihubungkan ke pin VCC arduino 5 volt, pin DATA dihubungkan ke pin data digital pada arduino, pin 

GND dihubungkan ke pin GND pada arduino. 

Alat ini juga menggunakan relay 5 volt DC songle, untuk bentuk bisa dilihat pada gambar 6. Relay 

ini digunakan untuk saklar yang terhubung dengan alat pemanas. Relay ini membutuhkan input daya 

5V via resistor 68Ω ½W. Arus yang dapat ditangani relay buatan Songle ini maksimum sebesar 7A 

(pada 240 VAC / 28 VDC) hingga 10A (untuk AC 125 Volt), artinya dapat digunakan untuk 

mengendalikan peralatan elektronik yang tersambung ke listrik PLN (220 VAC) hingga lebih dari 

1500 Watt. 

 

Gambar 6. Bentuk relay 5 volt songle 

Untuk perancangan software (perangkat lunak). Dengan melakukan pemrograman menggunakan 

software arduino. Pemrograman dilakukan dengan mencari template dasar untuk memprogram sensor 
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DHT 22, Bluetooth modul, relay, dan pembuatan aplikasi android yang kemudian dikembangkan 

sesuai yang diinginkan dari sistem kerja alat. 

Untuk proses atau alur dari alat ini bisa dilihat pada gambar 7.  

 

 

Gambar 7. Flowchart sistem monitoring suhu (dibuat dengan aplikasi Dia) 

Flowchart sistem monitoring suhu ini menjelaskan cara kerja dari alat pemonitoring suhu yang 

dibuat pada penelitian ini. Dimulai dengan sensor DHT 22 membaca suhu kemudian user membuka 

aplikasi android yang kemudian dilakukan pairing ke bluetooth modul. Apabila berhasil, maka data 

hasil pembacaan suhu akan ditampilkan pada samrtphone android, jika gagal akan muncul tulisan 

error. Jika user memencet tombol on maka relay akan on dan jika memencet tombol off maka relay 

akan off. Disaat relay on, jika suhu melebihi batas yang ditentukan (1000C) atau kelembaban rata-rata 

melebihi 70% maka relay akan off dan pemanas akan off juga. Relay akan on kembali saat suhu sudah 

dibawah batas yang ditentukan (1000C). 
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Untuk aplikasi android disusun dengan app inventor. Dengan cara login terlebih dahulu pada 

website app inventor. Lalu mulai membuat layout, bisa dilihat pada gambar 8. Dan setelah itu membuat 

blok untuk mendesain cara kerja aplikasi android, blok bisa dilihat pada gambar 9. 

 

Gambar 8. Layout aplikasi android 

Pada Layout terdapat logo bluetooth yang nantinya berfungsi untuk melakukan pairing dengan 

bluetooth module. Sebuah label text yang akan digunakan untuk menampilkan data hasil pembacaan 

suhu oleh sensor DHT 22. Terdapat 1 tombol temperature yang akan berfungsi sebagai text to speech 

yang akan menyuarakan suhu dan kelembaban saat itu. Terdapat 1 tombol ON yang akan berfungsi 

untuk mengaktifkan pemanas dan yang terakhir terdapat 1 buah tombol OFF yang akan berfungsi 

untuk menonaktifkan pemanas. 
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Gambar 9. Blok untuk pemrograman aplikasi android 

Pada blok untuk pemrograman apliasi android bisa dilihat alur pemrograman dimluai dari pairing 

perangkat, lalu setelah berhasil terpairing akan tampil hasil pembacaan dari sensor DHT 22, saat 

ditekan ON akan mengirim angka 0 yang berarti mengaktifkan pemanas, saat ditekan OFF akan 

mengirim angka 1 yang berarti menonaktifkan pemanas. Kemudian saat ditekan tombol temperature 

akan membaca label 1 dan di suarakan karena menggunakan text to speech. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil tampilan fisik perancangan alat ini bisa dilihat pada gambar 10. Pada gambar terlihat 

terdapat 3 buah sensor DHT 22, sebuah bluetooth module, sebuah relay 5 volt DC 2 channel. 

Selanjutnya pada hasil penelitian dan pengujian diperoleh bukti saat alat mulai dihidupkan 

(disambungkan ke catu daya) led pada bluetooth menyala yang berarti bluetooth sudah menyala, hasil 

bisa dilihat pada gambar 11. Saat user membuka aplikasi andoid dan memulai melakukan pairing 

dengan bluetooth modul dengan memasukkan password 1234, jika berhasil maka pada layar 

smartphone akan muncul hasil adri pembacaan suhu yang dilakukan oleh DHT 22 dan led bluetooth 

akan berkedip, hasil bisa dilihat pada gambar 12. Saat ditekan tombol on pada aplikasi, led pada relay 

on yang berarti pemanas aktif, hasil bisa dilihat pada gambar 13. Jika salah satu atau ketiga sensor 

DHT 22 melebihi batas suhu yang ditentukan led pada relay off. Begitu juga jika ketiga sensor melebihi 

batas suhu yang ditentukan (melalui rata-rata) led pada relay juga off. Maupun jika kelembaban 

(humidity) rata-rata melebihi 75% led pada relay juga off, hasil bisa dilihat pada gambar 14. Jika 

tombol temperature pada aplikasi android ditekan maka akan keluar text to speech yang membacakan 

berapa suhu dan kelembaban saat itu. Saat tombol off pada aplikasi android ditekan maka led pada 

relay off dan saat proses berjalan (sensor membaca suhu yang melebihi batas) tidak akan terpengaruh, 

hasil bisa dilihat pada gambar 15. 
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Gambar 10. Bentuk fisik alat   Gambar 11. Bluetooth menyala 

 

Gambar 12. Saat berhasil pairing tampilan layar smartphone akan muncul hasil pembacaan suhu 

dan bluetooth berkedip lambat 

      

Gambar 13. Saat tombol on ditekan relay on           Gambar 14. Saat sensor DHT 22/ kelembaban 

           melebihi batas yang ditentukan relay off 
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Gambar 15. Saat tombol off ditekan, relay off dan tidak akan berpengaruh meskipun suhu dan 

kelembaban diatas batas yang ditentukan atau tidak, relay akan tetap off 

 

 

Dari hasil penelitian dan perancangan alat ini bisa dibuat tabel hasil uji sebagai berikut. 

 

Tabel 1. Tabel hasil pengujian 

 

No. Skenario Pengujian Hasil yang Diharapkan Pengamatan Kesimpulan 

1. Melakukan pairing 

bluetooth ke bluetooth 

module 

Led kuning pada 

Bluetooth module 

berkedip dan pada 

tampilan smartphone 

Led warna kuning 

pada bluetooth module 

berkedip, tampilan 

smartphone 

Berhasil 
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muncul hasil pembacaan 

suhu dari DHT 22 

menampilkan hasil 

pembacaan suhu 

2. Mengaktifkan (meng-on 

kan)  pemanas 

Led merah pada relay 

aktif 

Led merah pada relay 

aktif 

Berhasil 

3. Sensor DHT 22 

membaca suhu melebihi 

1000C dan kelembaban 

melebihi 75% 

Led merah pada relay off 

yang menandakan 

pemanas berhenti 

bekerja. 

Led merah pada relay 

off 

Berhasil 

4. Sensor DHT 22 

membaca suhu kurang 

dari 1000C dan 

kelembaban kurang dari 

75% 

Led merah pada relay 

kembali on yang 

menandakan pemanas 

kembali bekerja 

Led merah pada relay 

kembali on 

Berhasil 

5. Memencet tombol 

temperature 

Muncul text to speech 

naration yang 

membacakan suhu dan 

kelembaban saat itu 

text to speech naration 

membacakan suhu dan 

kelembaban saat itu 

Berhasil 

6. Menonaktifkan (meng- 

off kan) pemanas 

Led merah pada relay off 

dan proses pada sistem 

tidak akan berpengaruh 

untuk meng- on kan dan 

meng-off kan relay 

Led pada relay off dan 

saat suhu dan 

kelembaban melebihi 

batas yang ditentukan 

tidak berpengaruh 

pada relay 

Berhasil 

 

Tabel berikutnya adalah tabel pengujian perbandingan suhu dengan termometer dengan jarak 15 

cm dari obyek, bisa dilihat pada tabel 2 berikut ini. 

Tabel 2. Tabel perbandingan suhu alat dengan termometer 

 

No. Skenario Pengujian Hasil pada 

alat 

Waktu yang 

diperlukan 

Hasil pada 

termomemter 

Waktu yang 

diperlukan 

1. Suhu yang akan 

membuat pemanas off 

1000C 100 detik 1000C 90 detik 
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2. Suhu yang akan 

membuat pemanas on 

990C 51 detik 990C 40 detik 

4. PENUTUP 

Dari hasil pengujian di atas dapat disimpulkan bahwa monitoring suhu dengan sensor DHT 22 

yang menggunakan system arduino dan terkoneksi seacara wireless  via bluetooth module serta 

terintegrasi dengan android ini bekerja dengan baik sesuai rancangan dan yang diinginkan. Alat ini 

bisa dioperasikan pada jarak dekat atau jarak jauh maksimal 10 meter. Kesensitifan sensor DHT 22 

saat membaca suhu cukup cepat tergantung jarak sensor yang terkena sumber panas. Tetapi saat 

penurunan suhu ketika suhu melebihi batas yang ditentukan memerlukan waktu yang cukup lama. 

Pada aplikasi android masih terdapat bug (kurang sempurna) saat suhu melebihi batas yang ditentukan 

tampilannya akan scrolling bergerak naik, tetapi masih bisa membaca perubahan suhu sesuai yang 

diharapkan. Saran jika dilakukan pengembangan, maka sebaiknya dilakukan pada perbaikan bug pada 

aplikasi baik dari arduino maupun aplikasi android dibagian penampilan data hasil pembacaan suhu 

oleh DHT 22. Supaya saat suhu sudah melebihi batas, tampilan pada layar samrtphone tidak 

mengalami scrolling supaya lebih enak dilihat dan efisien. 
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saling mengingatkan satu sama lain.  

9. Teman-teman mahasiswa Teknik Elektro yang telah memberikan dorongan dan semangat dalam proses 

pengerjaan tugas akhir ini.  
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