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Abstrak 

Angin terjadi akibat adanya tekanan udara di wilayah permukaan bumi. Perbedaan tekanan 

ini mengakibatkan adanya pergerakan aliran massa udara dari daerah yang bertekanan tinggi 

menuju daerah bertekanan rendah. Untuk mengetahui pergerakan aliran massa udara tersebut 

Badan Metorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menggunakan Alat mengukur 

kecepatan yaitu anemometer. Untuk memberikan data kecepatan angin secara realtime maka 

dirancanglah Sistem Monitoring pengukuran kecepatan angin pada alat Prototype 

Anemometer. hasil uji coba dari analisa pada sistem prototype anemometer pengukuran 

kecepatan angin lebih mendekati dari pada data sebelumnya, sistem juga menyimpan dan 

menampilkan data-data hasil rekaman pengamatan kedalam database sistem dan mampu 

menampilkan data pada periode-periode tertentu. 

Kata Kunci : Sistem Monitoring, Prototype Anemometer 

ABSTRACT 

Winds are the result of air pressure in the earth's surface. This pressure difference results in 

the movement of the mass flow of air from areas of high pressure to the low pressure area. To 

determine the movement of the air mass flow Meteorologi Agency, Climatology and 

Geophysics (BMKG) using a tool that measures the speed of the anemometer. To provide 

real-time wind speed data then designed monitoring system measuring the wind speed at the 

anemometer prototype tool. the test results of the analysis on the prototype system 

anemometer wind speed measurements closer than the previous data, the system also stores 

and displays the data recording and observation into the database system capable of 

displaying data in certain periods. 
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1. Pendahuluan 

 

Angin terjadi akibat adanya perbedaan 

tekanan udara di wilayah permukaan 

bumi. Perbedaan tekanan ini 

mengakibatkan adanya pergerakan 

aliran massa udara dari daerah yang 

bertekanan tinggi menuju daerah yang 

bertekanan rendah. Menurut seorang 

ahli ilmu cuaca dari Prancis Buys 

Ballot mengemukakan dua pernyataan 

yang dikenal dengan Hukum Buys 

Ballot. Menurut Buys Ballot angin 

adalah massa udara bergerak dari 

daerah yang bertekanan tinggi 

(maksimum) ke daerah bertekanan 

rendah (minimum), di belahan bumi 

utara (BBU) arah gerakan angin 

dibelokkan ke kanan, sedangkan di 

belahan bumi selatan (BBS) arah angin 

dibelokan ke kiri, Pembelokan arah 

angin dikarenakan adanya gaya 

Corriolis akibat dari rotasi bumi. 

Secara garis besar, keadaan angin di 

Indonesia di pengaruhi oleh angin 

muson yaitu angin yang berganti arah 

secara berlawanan setiap setengah 

tahun. Pada iklim dan cuaca seperti 

itulah yang mempengaruhi molekul-

molekul udara yang mempunyai 

kecepatan gerak kearah timur, sesuai 

dengan arah rotasi bumi, kecepatan 

gerak seperti inilah yang disebut 

kecepatan linier. 

Alat yang digunakan untuk mengukur 

kecepatan angin salah satunya adalah 

anemometer. Anemometer adalah alat 

yang digunakan untuk mengukur arah 

dan kecepatan angin. Satuan 

meteorology dari kecepatan angin 

adalah Knot (Skala Beaufort). Alat 

harus di tempatkan di daerah terbuka 

pada saat tertiup angin, baling-baling 

yang terdapat pada anemometer akan 

bergerak sesuai arah angin. Didalam 

anemometer tersebut terdapat alat 

pencacah yang akan menghitung 

kecepatan angin. Satuan yang 

digunakan pada anemometer 

berdasarkan arah angin dan satuan 

Meteorologi adalah 0°-360° dari arah 

mata angin. Data kecepatan dan arah 

angin sangat diperlukan untuk 

kepentingan dunia penerbangan, 

pelayaran serta research. Data 

kecepatan dan arah angin di tampilkan 

ke sebuah layar monitor dan data 

tersebut di simpan ke sebuah wadah 

penyimpanan data berupa database 

dengan periode tertentu. 

Dari berbagai uraian diatas serta 

penjelasan tentang pengaruh angin 

terhadap kehidupan, maka penulis 

tertarik melakukan penelitian tentang 

“Sistem Monitoring Pengukuran 

Kecepatan Angin pada Alat Prototype 

Anemometer”. 

 

2. Rumusan dan Batasa Masalah 

 

Berdasarkan uraian latar belakang 

yang telah dijabarkan sebelumnya 

maka yang menjadi lingkup 

permasalahan dalam penelitian ini 

yaitu bagaimana merancang dan 

membangun sistem monitoring yang 

dapat menampilkan data secara 

realtime, menyimpan dan 

menampilkan data-data hasil rekaman 

hasil pengamatan alat prototype 

anemometer agar mudah dimengerti. 

Dalam penelitian perlu disusun ruang 

lingkup permasalahan atau pembatasan 

masalah yaitu sebagai berikut : 

1. Sistem hanya melakukan proses 

monitoring dengan perhitungan 

kecepatan angin berdasarkan data 

yang di dapat dari alat prototype 

anemometer secara realtime. 

2. Sistem hanya dapat mencari data 

pengamatan perhari, bulan dan 

tahun.  

3. Proses pengiriman data dari alat 

prototype ke sistem hanya bisa 

menggunakan kabel LAN tipe 

cross over. 



4. Sistem hanya bisa di gunakan pada 

alat prototype anemometer berbasis 

komputer mini. 

3. Landasan Teori 

 

3.1 Monitoring 

 

Iis Prasetyo (2009) Beberapa pakar 

manajemen mengemukakan bahwa 

fungsi monitoring mempunyai nilai 

yang sama bobotnya dengan fungsi 

perencanaan. Conor (1974) 

menjelaskan bahwa keberhasilan 

dalam mencapai tujuan, 

separuhnya ditentukan oleh 

rencana yang telah ditetapkan dan 

setengahnya lagi fungsi oleh 

pengawasan atau monitoring. Pada 

umumnya, manajemen 

menekankan terhadap pentingnya 

kedua fungsi ini, yaitu perencanaan 

dan pengawasan (monitoring). 

Kegiatan monitoring dimaksudkan 

untuk mengetahui kecocokan dan 

ketepatan kegiatan yang 

dilaksanakan dengan rencana yang 

telah disusun. Monitoring 

digunakan pula untuk memperbaiki 

kegiatan yang menyimpang dari 

rencana, mengoreksi 

penyalahgunaan aturan dan 

sumber-sumber, serta untuk 

mengupayakan agar tujuan dicapai 

se-efektif dan se-efisien mungkin. 

Veyra Annazyha (2013) Secara 

umum Monitoring bertujuan 

mendapatkan umpan balik bagi 

kebutuhan program proses 

pembelajran yang sedang berjalan, 

dengan mengetahui kebutuhan ini 

pelaksanaan program akan segera 

mempersiapkan kebutuhan dalam 

pembelajaran tersebut. Kebutuhan 

bisa berupa biaya, waktu, dan alat. 

Pelaksanaan program akan 

mengetahui berapa biaya yang 

dibutuhkan, berapa lama waktu 

yang tersedia untuk kegiatan 

tersebut. 

 

3.2 Alat Pengukur Kecepatan Angin 

 

Dewi Yulia Ramadani (2012) 

anemometer adalah sebuah 

perangkat yang digunakan untuk 

mengukur kecepatan angin dan 

untuk mengukur arah, anemometer 

merupakan salah satu instrument 

yang sering digunakan oleh balai 

cuaca seperti Badan Metereologi 

Klimatologi dan Geofisika 

(BMKG). Kata anemometer 

berasal dari Yunani yaitu anemos 

yang berarti angin. Angin 

merupakan udara yang bergerak ke 

segala arah, angin bergerak dari 

suatu tempat menuju ke tempat 

yang lain. Anemometer ini pertama 

kali diperkenalkan oleh Leon 

Battista Alberti dari Italia pada 

tahun 1450. Anemometer harus 

ditempatkan di daerah terbuka. 

Pada saat tertiup angin, baling-

baling atau mangkok yang terdapat 

pada anemometer akan bergerak 

sesuai arah angin. Makin besar 

kecepatan angin meniup mangkok-

mangkok tersebut, makin cepat 

pula kecepatan berputarnya 

piringan mangkok-mangkok. Dari 

jumlah putaran dalam satu detik 

maka dapat diketahui kecepatan 

anginnya. Di dalam anemometer 

terdapat alat pencacah yang akan 

menghitung kecepatan angin. 

Untuk menghitung kecepatan angin 

pada alat anemometer yaitu 

menggunakan rumus keliling 

lingkaran dan kecepatan. Adapun 

rumus untuk menghitung keliling 

lingkaran yaitu : 

 

 

Dimana K adalah keliling 

lingkaran dan r adalah jari-jari 

lingkaran. Sedangkan rumus untuk 

menghitung kecepatan yaitu : 



 
 

Dimana v adalah kecepatan 

(km/jam, m/s), s adalah jarak yang 

di tempuh (km, m) dan t adalah 

waktu tempuh (jam, detik). 

Misalkan dalam 1 detik suatu roda 

berputar sebanyak 10 kali dengan 

menempuh jarak 4.58 meter. 

Dengan menggunakan rumus 

kecepatan pada persamaan 2.2 

maka kecepatan putaran roda 

tersebut yaitu 4.58 m/s = 458cm/s. 

Hasil dari perhitungan kecepatan 

tersebut maka dapat di hitung 

keliling dari roda yaitu 458 : 10 = 

45.8cm yang memiliki jari-jari 45.8 

: 6.28 = 7.3 cm maka dapat di 

ketahui untuk menghitung 

kecepatan angin 4.58 meter/detik 

membutuhkan jari-jari lingkaran 

baling-baling sebasar 7.3 cm. 

3.3 Sensor Optocoupler 

 

Vendra Septianto (2010) 

Optocoupler adalah suatu piranti 

yang terdiri dari 2 bagian yaitu 

transmitter dan receiver, yaitu 

antara bagian cahaya dengan 

bagian deteksi sumber cahaya 

terpisah. Biasanya optocoupler 

digunakan sebagai saklar elektrik, 

yang bekerja secara otomatis. 

Optocoupler adalah suatu 

komponen penghubung (coupling) 

yang bekerja berdasarkan picu 

cahaya optic. Optocoupler terdiri 

dari dua bagian yaitu : 

1. Pada transmitter dibangun 

dari sebuah LED infra merah. 

Jika dibandingkan dengan 

menggunakan LED biasa, 

LED infra merah memiliki 

ketahanan yang lebih baik 

terhadap sinyal tampak. 

Cahaya yang dipancarkan 

oleh LED infra merah tidak 

terlihat oleh mata telanjang. 

2. Pada bagian receiver 

dibangun dengan dasar 

komponen phototransistor. 

Phototransistor merupakan 

suatu transistor yang peka 

terhadap tenaga cahaya. 

Suatu sumber cahaya 

menghasilkan energi panas, 

begitu pula dengan spektrum 

infra merah. Karena spekrum 

infra mempunyai efek panas 

yang lebih besar dari cahaya 

tampak, maka phototransistor 

lebih peka untuk menangkap 

radiasi dari sinar infra merah. 

 

 

Gambar 3.1 Sensor Optocoupler 

Dalam perancangan alat prototype 

anemometer sensor optoupler 

berfungsi sebagai pembaca 

piringan deteksi yang tedapat pada 

alat prototype anemometer. 

Misalkan dalam 1 detik sensor 

membaca 7 titik yang di lewati 

pada piringan deteksi, keliling dari 

lingkaran baling-baling yaitu 

45.844cm dibagi 36 yang 

merupakan jumlah titik piringan 

deteksi maka mendapatkan hasil 

1.27cm, jumlah hasil tesebut 

selanjutnya di kali dengan 7 yang 

merupakan jumlah titik yang di 

baca oleh sensor optocoupler 

dalam 1 detik. Untuk menghitung 

kecepatan angin dapat 

menggunakan rumus kecepatan 

pada persamaan 2.2 dimana 1.27 x 

7 / 36 = 0.248cm/detik. 

 

 

 

 



3.4 Raspberry Pi 

 

Ricky Marum Ade (2013) 

Raspberry pi adalah komputer 

single-board seukuran kartu kredit 

yang dikembangkan oleh 

Raspberry Pi Foundation dengan 

tujuan untuk memajukan 

pembelajaran tentang ilmu 

komputer dasar di sekolah. ada dua 

jenis raspberry pi yaitu model A 

dan model B. secara sederhana 

perbedaannya adalah model A 

hanya punya 1 port USB, memory 

256 mb dan tidak mempunyai 

ethernet kontroller. sedangkan 

model B mempunyai 2 buah port 

USB, 1 ethernet kontroller dan ram 

lebih besar yaitu 512mb. 

 

 

Gambar 3.2 Raspberry Pi 

3.5 Pengertian Local Area Network 

 

Nur Komariah (2009) Local Area 

Network biasa disingkat LAN 

adalah jaringan komputer yang 

jaringannya hanya mencakup 

wilayah kecil seperti jaringan 

komputer kampus, gedung, kantor, 

dalam rumah, sekolah atau yang 

lebih kecil. Saat ini, kebanyakan 

LAN berbasis pada teknologi IEEE 

802.3 Ethernet menggunakan 

perangkat switch, yang mempunyai 

kecepatan transfer data 10, 100, 

atau 1000 Mbit/s. Selain teknologi 

Ethernet, saat ini teknologi 

802.11b (Wi-fi) juga sering 

digunakan untuk membentuk LAN. 

Tempat-tempat yang menyediakan 

koneksi LAN dengan teknologi 

Wi-fi biasa disebut hotspot. Pada 

sebuah LAN, setiap node atau 

komputer mempunyai daya 

komputasi sendiri, berbeda dengan 

konsep dump terminal. Setiap 

komputer juga dapat mengakses 

sumber daya yang ada di LAN 

sesuai dengan hak akses yang telah 

diatur. Sumber daya tersebut dapat 

berupa data atau perangkat seperti 

printer. Pada LAN, seorang 

pengguna juga dapat 

berkomunikasi dengan pengguna 

yang lain dengan menggunakan 

aplikasi yang sesuai. Berbeda 

dengan Jaringan Area Luas atau 

Wide Area Network (WAN), maka 

LAN mempunyai karakteristik 

sebagai berikut : 

1. Mempunyai pesat data yang 

lebih tinggi. 

2. Meliputi wilayah geografi yang 

lebih sempit. 

3. Tidak membutuhkan jalur 

telekomunikasi yang disewa 

dari operator telekomunikasi. 

 

3.6 Sistem Kendali Alat Prototype 

Pengukuran Kecepatan Angin 

 

Iwank Wahyum (2014) Remote 

Access adalah kemampuan untuk 

terhubung dengan resource pada 

suatu network sentral dari suatu 

lokasi. Ini berarti menggunakan 

sebuah PC dan modem di satu 

tempat, lewat kabel telepon, 

terhubung ke suatu PC atau server 

pada network utama suatu 

perusahaan. Adapun oleh Utomo, 

dkk (2010) Remote access 

didefinisikan sebagai Remote 

access merupakan sistem yang bisa 

digunakan dalam pengendalian 

suatu manajemen jaringan, dimana 

administrator dapat dengan mudah 

mengontrol dan mengawasi 

komputer client, berinteraksi 

dengan user, backup data, atau 

aktifitas lainnya. 

 



3.7 Standar Deviasi 

 

Andre Adiarsa (2012) Standar 

Deviasi dan Varians Salah satu 

teknik statistik yang digunakan 

untuk menjelaskan homogenitas 

kelompok. Varians merupakan 

jumlah kuadrat semua deviasi nilai-

nilai individual terhadap rata-rata 

kelompok. Sedangkan akar dari 

varians disebut dengan standar 

deviasi atau simpangan baku. 

Standar Deviasi dan Varians 

Simpangan baku merupakan variasi 

sebaran data. Semakin kecil nilai 

sebarannya berarti variasi nilai data 

makin sama. Jika sebarannya 

bernilai 0, maka nilai semua 

datanya adalah sama. Semakin 

besar nilai sebarannya berarti data 

semakin bervariasi. Jika kita 

memiliki n observasi yaitu x1, x2, 

….xn, dan diketahui xbar adalah 

rata-rata sampel yang dimiliki, 

maka variansi dapat dihitung 

sebagai : 

 

 
 

Dimana : 

X = data ke n 

x bar = x rata-rata = nilai 

rata-rata sampel 

n = banyaknya data. 

 

4. Metode Penelitian 

 

4.1 Metode pengembangan system 

 

Pada tahap pengembangan sistem 

adalah dengan menggunakan 

model waterfall . Model waterfall 

merupakan salah satu metode 

dalam SDLC yang mempunyai ciri 

khas pengerjaan setiap fase dalam 

watefall harus diselesaikan terlebih 

dahulu sebelum melanjutkan ke 

fase selanjutnya. 

 

5. Perancangan dan Implemantasi 

 

5.1 Perancangan Design Alat 

Prototype Anemometer 

 

Gambar 5.1 Baling-baling Mangkok 

Anemometer 

Baling-baling mangkok pada gambar 

5.1 berfungsi sebagai penangkap angin 

penggunaan mangkok ini dikarenakan 

mangkok memiliki ruang untuk 

menangkap angin sehingga makin 

besar angin yang bertiup semakin cepat 

pula putaran baling-baling mangkok 

tersebut. Pendesainan baling- baling 

secara horizontal dimaksudkan agar 

titik fokus untuk mendapatkan angin 

tidak hanya 1 arah saja sehingga 

penggunaan baling-baling secara 

horizontal sangat efisien dan optimal 

dalam penggunaannya. 

 

Gambar 5.2 Piringan Deteksi 

Putaran 

Piringan deteksi putaran pada gambar 

5.2 berfungsi menghitung putaran yang 



terjadi pada saat baling-baling 

mangkok tertiup oleh angin. 

Penggunaan piringan yang memiliki 

derajat sebesar 360
0 

dapat 

menghasilkan penghitngan data yang 

sempurna. Pada piringan deteksi 

terdapat 36 titik deteksi dimana setiap 

perputaran yang terjadi pada baling-

baling mangok, sensor optocoupler 

akan membaca jumlah pergeseran yang 

tejadi pada piringan deteksi dimana 1 

kali keliling lingakaran baling-baling = 

36 yang merupakan jumlah titik 

piringan deteksi. 

 

Gambar 5.3 Flowchart Diagram 

Pengukuran Kecepatan Angin Pada 

Alat Prototype Anemometer 

5.2 Perancangan Basis Data 

 

Basis data digunakan sebagai 

tempat penyimpanan data program. 

Selain dari tempat penyimpanan 

basis data juga berfungsi untuk 

mengatur dan memilih data sesuai 

kategorinya / jenisnya masing-

masing seperti data sampel dan 

data kecepatan. Agar tidak terjadi 

penyimpangan data maka dibuatlah 

perancangan basis data. Berikut ini 

merupakan perancangan basis data 

sistem monitoring pengukuran 

kecepatan angin pada alat 

prototype anemometer. 

 

5.3 Analisa Perancangan Alur 

Sistem 

 

Proses analisis perancangan akan 

membahas tentang pengolahan data 

pada aplikasi. Alat bantu yang 

digunakan dalam perancangan 

sistem ini adalah DFD diagram. 

 

5.4 Implementasi 

 

5.4.1 Tampilan Form Utama 

 

Gambar 5.4 Form Utama 

Implementasi form utama pada 

gambar 5.4 terdapat data kecepatan 

angin dalam satuan knot, km/jam 

dan meter/detik serta di tampilkan 

juga data-data kecepatan angin 

setiap detiknya. 

 

 

 

 



5.4.2 Tampilan Form Cari Data 

Perhari 

 

Gambar 5.5 Form Cari Data 

Perhari 

Implementasi form cari data pada 

gambar 5.5 terdapat data-data 

kecepatan angin yang telah di 

simpan di database. Untuk 

melakukan pencarian data user 

telebih dahulu menginput data 

tanggal pada button combobox dan 

pada jTextfield jam user menginput 

data jam yang ingin di cari maka 

sistem akan memproses data yang 

dicari berdasarkan data inputan 

user serta menampilkan data 

tersebut setelah menekan button 

search. 

5.5 Teknik Pengujian Sistem 

 

5.5.1 Teknik Pengujian Black 

Box 

Pengertian umum dari black box 

adalah pengujian yang dilakukan 

hanya mengamati hasil eksekusi 

melalui data uji dan memeriksa 

fungsional dari interface perangkat 

lunak. Jadi dianalogikan seperti 

kita melihat suatu kotak hitam, kita 

hanya bisa melihat penampilan 

luarnya saja tanpa tahu apa yang 

ada didalam bungkus hitamnya.  

Pengujian ini bertujuan untuk 

menunjukkan fungsi perangkat 

lunak tentang cara beroperasinya, 

apakah pemasukan data keluaran 

telah berjalan sebagaimana yang 

diharapkan dan apakah informasi 

yang disimpan secara eksternal 

selalu dijaga kemutakhirannya 

tanpa memperhatikan bagaimana 

proses untuk mendapatkan 

keluaran tersebut. 

1. Pengujian Form Cari Data 

Perhari 

 

Tabel 1 Pengujian Cari Data 

Perhari 

 

No Test Case 
Hasil 

Harapan 

Hasil 

Keluaran 

Hasil 

Uji 

1 

Pencarian 

data 

Berdasarkan 

Tanggal dan 

Waktu 

Menampilkan 

Data Hasil 

Pencarian 

Pencarian 

data 

Berhasil 

Sesua

i 

2 

Pencarian 

data 

Berdasarkan 

Waktu 

Tidak Tampil 

Pencarian 

Data 

Gagal 

Sesua

i 

3 

Pencarian 

data 

Berdasarkan 

Tanggal  

Tidak Tampil 

Pencarian 

Data 

Gagal 

Sesua

i 

 

2. Pengujian Form Cari Data 

Perbulan/Tahun 

 

Tabel 2 Pengujian Cari Data 

Pebulan/Tahun 

 

N

o 
Test Case 

Hasil 

Harapan 

Hasil 

Keluara

n 

Hasil 

Uji 

1 

Pencarian 

data 

Berdasark

an 

Tanggal1 

dan 

Tanggal2 

Menampil

kan Data 

Hasil 

Pencarian 

Pencaria

n data 

Berhasil 

Sesuai 

2 
Pencarian 

data 

Tidak 

Tampil 

Pencaria

n Data 
Sesuai 



Berdasark

an 

Tanggal1 

Gagal 

3 

Pencarian 

data 

Berdasark

an 

Tanggal2 

Tidak 

Tampil 

Pencaria

n Data 

Gagal 

Sesuai 

 

6. Analisa dan Pembahasan 

6.1 Analisa Data 

Berdasarkan hasil perhitungan 

kecepatan angin pada tanggal 2 

September 2014 seperti pada tabel 

5.2 maka dapat disimpulkan bahwa 

sistem monitoring pengukuran 

kecepatan angin pada alat 

anemometer dapat memperbaiki 

hasil perhitungan kecepatan angin 

sebelumnya, dengan kesalahan 

rata-rata pengukuran kecepatan 

angin adalah : 

Tabel 3 Perhitungan kesalahan rata-rata 

kecepatan angin 

Kecepatan 

Angin 

Error 

(e) 

Simpangan  

 

Simpangan 

Kuadrat  

 

6.595188 2.1 -4.49519 20.20672 

6.435188 2.2 -4.23519 17.93682 

6.915188 2 -4.91519 24.15907 

6.985188 2 -4.98519 24.8521 

7.055188 2 -5.05519 25.55493 

6.965188 2 -4.96519 24.65309 

7.065188 2 -5.06519 25.65613 

6.795188 2.1 -4.69519 22.04479 

6.585188 2.2 -4.38519 19.22987 

6.895188 2.1 -4.79519 22.99383 

6.345188 2.3 -4.04519 16.36355 

6.115188 2.3 -3.81519 14.55566 

6.705188 2.1 -4.60519 21.20776 

6.405188 2.2 -4.20519 17.68361 

5.645188 2.6 -3.04519 9.27317 

JUMLAH 

 

 

2.146667 

 

306.3711 

 

 

 

 

 

 

Jadi kesalahan rata-rata pengukuran 

kecepatan angin adalah sebesar 

2.146667% dengan toleransinya adalah 

sebesar 60.6% dengan ketepatan 

pengukuran : 

 

 

7. Kesimpulan  

 

Kesimpulan yang dapat diambil dari 

pembuatan perancangan sistem 

monitoring perhitungan kecepatan 

angin pada alat prototype anemometer 

adalah sebagai berikut: 

1. Aplikasi sistem monitoring ini 

dapat digunakan untuk 

menampilkan data kecepatan angin 

pada alat protyotpe anemometer 

berbasis komputer mini. 

2. Aplikasi ini hanya dapat digunakan 

untuk menampilkan data kecepatan 

secara realtime dan kecepatan 



berdasarkan periode setiap 

detiknya. 

3. Dari hasil perhitungan kecepatan 

angin pada alat prototype 

anemometer diperoleh error 

2.146667%. 

8. Saran 

Ada beberapa saran yang perlu 

disampaikan dalam penelitian ini, 

dengan harapan akan menjadi saran 

yang bermanfaat, yaitu:  

1. Diharapkan aplikasi ini nantinya 

dapat digunakan untuk 

menampilkan data laporan 

kecepatan angin (report) dan grafik 

perubahan data secara realtime. 

2. Untuk pengembangan aplikasi ini, 

akan lebih efektif dan efiesien 

dibuat dengan koneksi internet wifi 

sebagai media pengiriman data alat 

ke sistem. 

9. Daftar Pustaka 

[1] Ade, R.M. 2013. Raspberry Pi. 

http://rickymarumade.wordpress.c

om/2013/08/31/raspberry-pi/. 

Diakses pada tanggal 25 

September 2014. 

[2] Annazyha, Veyra. 2013. 

Pengertian Monitoring dan Tujuan 

Menurut Para Ahli. 

http://veyranazyha1207.blogspot.c

om/2013/03/monitoring-

pengertian-dan-tujuan.html. 

Diakses pada tanggal 12 

September 2014. 

[3] Hakim, A.R., dkk. 2009. Alat 

Ukur Kcepatan dan Arah Angin 

Berbasis Komputer. 

journal.unnes.ac.id/nju/index.php/

jte/article/download/1607/1823. 

Diakses pada tanggal 21 Juli 

2014. 

[4] Prasetyo, Iis. 2009. Devinisi 

Monitoring dan Evaluasi. 

http://iisprasetyo.blogspot.com/200

9/06/definisi-monitoring-dan-

evaluasi.html. Diakses pada 

tanggal 9 September 2014. 

[5] Ramadani, D.Y. 2012. 

Anemometer. 

[6] Safar, Gempur. 2009. Variansi dan 

Standar Deviasi. 

http://exponensial.wordpress.com/

2009/06/23/variansi-dan-standar-

deviasi/. Diakses pada tanggal 27 

September 2014. 

[7] Septioanto, Vendra. 2010. 

Pengertian Sensor Optocoupler. 

http://pe2nk87.wordpress.com/201

0/12/13/sensor-optocoupler/. 

Diakses pada tanggal 2 Oktober 

2014. 

[8] Utomo, N.E.S., Wijaya, I.M.Y. 

2010. Implementasi Visual Basic 6 

Untuk Pembuatan Aplikasi Remote 

Acces Berbasis TCP/IP. 

http://journal.amikom.ac.id/index.p

hp/D3TI/article/download/5053/27

46. Diakses pada tanggal 24 Juli 

2014. 

[9] Wahyum, Iwank. 2014. Pengertian 

remote access. 

http://iwankwahyum.wordpress.co

m/2014/06/09/remote-access/. 

Diakses pada tanggal 5 September 

2014. 

http://rickymarumade.wordpress.com/2013/08/31/raspberry-pi/
http://rickymarumade.wordpress.com/2013/08/31/raspberry-pi/
http://veyranazyha1207.blogspot.com/2013/03/monitoring-pengertian-dan-tujuan.html
http://veyranazyha1207.blogspot.com/2013/03/monitoring-pengertian-dan-tujuan.html
http://veyranazyha1207.blogspot.com/2013/03/monitoring-pengertian-dan-tujuan.html

