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Aplikasi Sensor Gas TGS Figaro 2600 sebagai Pengukur Kualitas Udara
Menggunakan Mikrokontroller ATMEL AT89S51
Herri Trisna Frianto dan Anwar

Abstrak
Teknologi telah membrikan kontribusi dalam keberhasilan banyak bisnis dalam tahun terakhir ini.
Termasuk penggunaan komputer untuk memudahkan informasi antar departemen dalam suatu
perusahaan dan penggunaan Internet untuk transfer informasi mengenai proses produksi suatu
perusahaan. Suatu jenis teknologi yang terkait yang dikenal dengan bisnis elektronik (e-bussines)
atau komersial elektronik (e-commerce) adalah penggunaan komunikasi elektronik untuk
menghasilkan atau menjual barang dan jasa.
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A. PENDAHULUAN
Teknologi dapat didefenisikan sebagai
pengetahuan atau alat yang digunakan untuk
menghasilkan barang dan jasa. Suatu rangkaian
teknologi yang penting, teknologi informasi,
berkecimpung di dalam mempergunakan
informasi untuk menghasilkan barang dan jasa.
Termasuk
penggunaan
komputer
untuk
memudahkan informasi antar departemen dalam
suatu perusahaan dan penggunaan Internet
untuk transfer informasi mengenai proses
produksi suatu perusahaan.
Bermacam perusahaan dari industri yang
berlainan mempergunakan Internet untuk
memberikan
pada
pelanggan
informasi
mengenai berbagai acara yang akan diadakan.
Suatu jenis teknologi yang terkait yang dikenal
dengan bisnis elektronik (e-bussines) atau
komersial elektronik (e-commerce) adalah
penggunaan komunikasi elektronik untuk
menghasilkan atau menjual barang dan jasa. EBussiness mencakup transaksi bisnis, seperti
menjual produk lewat Internet, maupun
interaksi bisnis antara perusahaan dengan
pemasoknya lewat Internet. Pada kenyataannya,
banyak orang menjadi rancu dalam memakai
istilah “teknologi informasi” dan “ecommerce”.
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