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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

 

3.1 Studi Literatur 

Untuk memehami cara rancang bangun pengontrol suhu dan kelembaban 

media cacing dengan metode adaptive neuro fuzzy inference system (ANFIS) 

dibutuhkan studi tentang metode-metode tersebut. 

3.2 Data Perencanaan 

Tujuan dari perancangan mesin untuk mengontrol suhu dan kelembaban 

media budidaya cacing agar sesuai dengan nilai optimum yang sudah ditentukan, 

sehingga perlu adanyanya perhitungan yang signifikan dari dinding atas, bawah, 

samping hingga pintu. 

Tabel 3.1 Perencanaan Alat 

Kapasitas mesin 5 kg 

Jenis alat pengontrol Tipe kumbung  

Panjang prototype 60 cm 

Lebar prototype 80 cm 

Tinggi prototype 30 cm 

Panjang bak penampung 50 cm 

Lebar bak penampung 80 cm 

Tinggi bak penampung 10 cm 
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Tabel 3.2 Kapasitas Rencana 

Kapasitas total 5 kg 

Berat media cacing 1 kg 

Ukuran dimensi cacing 8– 14 cm 

 

3.3 Perancangan Alat 

Pada tahap ini, dirumuskan model plant yang di dapat dari data Sistem 

Perancangan Alat perancangan. Rencana perancangan alat pada tahap ini adalah 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Diagram Blok 

 

Mikrokontroler Fuzzy Servo 

Suhu & Kelembaban 

SP 
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Gambar 3.2 Perancangan Mekanik 

Pada gambar 3.2  rancang bangun terdiri atas: 

a. Tempat penyimpan air yang berfungsi sebagai penampung air yang digunakan 

untuk penyemprotan media. 

b. Pompa air yang berfungsi sebagai penyedot air untuk di alirkan menuju 

spreyer 

c. Tempat penyimpanan media cacing berfungsi sabagai tempat untuk 

meletakkan media di dalam sebuah bak . 

d. Spreyer berfungsi sebagai penyemprotan air menuju media. 

e. Sensor DS18B20 berfungsi sebagai pendeteksi suhu. (Komponen input) 

f. Sensor YL69 berfungsi sebagai pendeteksi kelembaban. (Komponen input) 

g. Media cacing berfungsi sebagai tempat tinggal cacing. 
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3.4 Perancangan PLX-DAQ 

PLX-DAQ adalah free software yang digunakan penulis untuk mencatat data 

serial yang dikirim oleh arduino uno ke komputer (Parallax, 2012). Berikut 

contoh format data serial yang dikirimkan agar PLX-DAQ mencatat data di 

microsoft excel sesuai keinginan. Untuk memakainya pertama-tama harus 

menentukan baudrate yang akan digunakan, baudrate ini harus dicocokkan 

dengan baudrate pada program PLX-DAQ, sebagai contoh jika pada arduino uno 

dikonfigurasi baudrate dengan nilai 9600, maka pada software PLX-DAQ juga 

harus menggunakan baudrate yang sama. 

 

Gambar 3.3 Perancangan Program PLX-DAQ 

 Label digunakan untuk menentukan header pada kolom, untuk pindah ke 

kolom selanjutnya digunakan tanda koma (,) sebagai contoh ketika ingin menulis 

waktu pada kolom pertama dan suhu pada kolom kedua dan kelembaban di kolom 

ketiga, maka penulisannya adalah sebagai berikut: Serial.println (“LABEL, waktu, 

suhu, kelembaban,output,kondisi_relay”); dari kode tersebut maka akan didapat 

hasil sebagai berikut: 
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Gambar 3.4 Perancangan kolom excel PLX-DAQ 

 Untuk penulisan data, digunakan DATA, TIME, setelah itu dilanjutkan 

dengan print serial data yang diinginkan sesuai dengan headernya. Waktu akan 

selalu muncul didepan, barulah setelah itu data-data yang lainnya, sebagai contoh 

jika menggunakan label seperti diatas sebagai contoh, kita menggunakan header 

diatas, maka penulisan kodenya adalah sebagai berikut: 

Serial.print("DATA,TIME,"); 

Serial.print(temp_c); 

Serial.print(","); 

Serial.println(humidity); 

Tanda (,) digunakan untuk pindah ke kolom selanjutnya pada baris yang 

sama, sedangkan Serial.println digunakan sebagai penanda bahwa baris tersebut 

cukup sampai disitu dan pindah ke baris selanjutnya. Untuk melanjutkan 

penulisan data yang dikirim digunakan kode ‘row++;’. 

3.5 Permodelan Sistem 

Pada tahap ini dilakukan perencangan alat pengontrol suhu dan kelembaban 

media cacing dengan metode ANFIS, berikut merupakan flowchart dari 

permodelan kenerja system kendali ANFIS. 
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Gambar 3.5 Diagram Blok System Kendali Anfis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6 Diagram Alur Permodelan Sistem 
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Diagram alur diatas menunjukkan cara kerja dari sistem, cara kerja 

berdasarkan diagram alur tersebut sebagai berikut: Ketika sistem dimulai, 

dilakukan inisialisasi sistem yang berupa set point, setelah itu sensor suhu dan 

kelembaban akan membaca nilai dari suhu dan kelembaban yang ada pada media, 

nilai dari kedua sensor tersebut akan menjadi masukan yang tegas dari proses 

fuzzyfikasi. Proses fuzzyfikasi akan menghasilkan nilai input fuzzy yang 

digunakan dalam proses logika and. Pada tahap ini berlaku operasi perkalian 

(AND) antara nilai fuzifikasi dari titik yang ada sebelumnya sebagai proses 

implikasi fuzzy.Pada tahap selanjutnya,  setiap neuron pada lapisan ini adalah 

simpul tetap yang merupakan hasil perhitungan rasio dari aturan derajat 

keanggotaan ke-i dengan jumlah dari seluruh aturan derajat kenggotaan.  

Selanjutnya proses diteruskan menuju tahap least square estimator yakni 

setiap neuron pada lapisan ini merupakan simpul adaptif terhadap suatu 

output.Selanjutnya tahap output yakni, setiap neuron lapisan ini merupakan 

simpul tunggal tetap yang menghitung keluaran dengan cara menjumlahkan 

semua masukan. Nilai dari output  akan di gunakan sebagai acuan dalam 

menggerakkan valve electri. Apabila nilai set point yang diinginkan belum 

terpenuni maka system akan mengulangi kembali, namun apabila nilai set point 

sudah terpenuhi maka sistem berhenti sampai nilai set point turun atau naik. 
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3.6 Fuzzyfikasi 

Pada proses fuzzifikasi ini terjadi pengambilan keputusan dengan cara 

mengubah masukkan crips (bentuk tegas) menjadi fuzzy (variabel linguistik). 

Pengubahan crips menjadi fuzzy. 

 

Gambar 3.7 Variabel Masukan Nilai Kelembaban Sensor YL-69 

 

Gambar 3.8 Variabel Masukan Nilai Suhu Sensor DS18B20 

 

 

Gambar 3.9 Variabel Output (Servo) 
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3.7 Pengumpulan dan pengolahan Data Awal Pada Anfis 

Pada penelitian tersebut, data yang digunakan merupakan data pakar yang 

yang memiliki 2 variable input yakni suhu dan kelembaban. Data tersebut diolah 

menggunakan fuzzy, selanjutnya data dikelompokkan kedalam table berikut data 

variable dari penelitian di atas. 

 

 

 

 

Tabel 3.3 Range Kelembaban 

Label Range 

Sangat kering (A1) 5% - 15% 

Kering (A2) 10% - 20% 

Normal (A3) 15% - 25% 

Sedang (A4) 20% - 30% 

Basah (A5) 25% - 35% 

Sangat basah (A6) 30% - 40% 

 

Tabel 3.4 Range Suhu 

 

 

 

Label Range / Domain 

Rendah  (B1) 8˚- 16˚C 

Normal  (B2) 12˚ - 20˚C 

Agak tinggi (B3) 16˚- 24˚C 

Tinggi (B4) 20˚ - 28˚ C 
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Tabel 3.5 Range Output Servo 

 

 

 

Pada tahap ini, akan dirancang kendali menggunakan adaptive neuro fuzzy 

inference system (ANFIS). Terdapat 2 input x dan y dengan masing-masing input 

memiliki 2 buah fungsi keanggotaan. Output jaringan yang dihasilkan yaitu f 

dengan 2 buah fungsi keanggotaan. Jika dalam suatu sistem hanya membutuhkan 

2 buah aturan sebagai berikut: 

If x is A1 and y is B1 then f1 = p11x1 + q12x2 + r10 

If x is A2 and y is B2 then f2 = p21x1 + q22x2 + r20 

Maka dapat dihitung nilai rata-rata terbobot sebagai keluaran jaringan (f) 

dengan nilai firing strength untuk kedua aturan adalah w1 dan w2: 

 

ANFIS dibentuk dengan arsitektur jaringan seperti neural network yang 

memiliki beberapa lapisan terdiri dari lapisan input, Lapisan tersembunyi, serta 

lapisan output. Pada setiap lapisan terdapat proses perhitungan yang pada 

akhirnya akan menghasilkan output jaringan ANFIS. Arsitektur jaringan ANFIS 

dengan 5 lapisan ditampilkan pada gambar berikut. 

Label Range / Domain 

Sangat Kecil 0˚ 

Kecil 25˚ - 50˚ 

Sedang 45˚- 75˚ 

Besar 70˚ - 100˚ 

= + + = 

+

 (1) 
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Gambar 3.10 Arsitektur Anfis 

Gambar 3.9 merupakan arsitektur jaringan ANFIS berdasarkan perancangan 

yang dilakukan yaitu terdiri dari 2 input (tegangan dan arus), masing-masing input 

memiliki 3 buah fungsi keanggotaan, 9 buah fungsi keanggotaan untuk output, 

serta 9 buah rules. Jaringan ANFIS ini adalah model Sugeno orde-1 yang terdiri 

dari 5 lapisan. Pada penelitian ini, perancangan ANFIS dilakukan sebagai berikut: 

1. Arsitektur jaringan yang digunakan adalah ANFIS tipe Sugeno 

2. Data yang ditetapkan untuk proses training sebanyak 64 buah. 

3. Tipe fungsi keanggotaan yang digunakan adalah tipe generalized bell 

dengan output constant. 

4. Jumlah fungsi keanggotaan masing-masing adalah 3 buah serta 9 buah 

fungsi keanggotaan output. 

5. Jumlah rules yang dibangkitkan berjumlah 9 buah. 
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Gambar 3.11 Gambar Hasil Traning Anfis 

Proses pembelajaran dimulai dengan me-load data training dari workspace, 

kemudian membangkitkan fuzzy. fis hasil inisialisasi awal dengan memilih grid 

partition. Proses training FIS dilakukan dengan memilih algoritma pembelajaran 

hybrid, lalu menentukan target learning error serta jumlah iterasi epoch yang 

diinginkan. Setelah target error ataupun jumlah iterasi terpenuhi, proses training 

akan berhenti. Hasil dari proses training serta nilai average testing error dapat 

ditampilkan seperti pada Gambar 3.11. Setelah proses pembelajaran selesai, 

didapat hasil training yang menunjukkan akurasi dari proses training, serta hasil 

nilai aktual dan nilai prediksi dari ANFIS. 


