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BAB II 

DASAR TEORI 

2.1 Elemen Pemanas 

 Elemen Pemanas merupakan piranti yang mengubah energi listrik menjadi 

energi panas melalui proses Joule Heating. Prinsip kerja elemen panas adalah 

arus listrik yang mengalir pada elemen menjumpai resistansinya, sehingga 

menghasilkan panas pada elemen (Abdul Kodir.scribd) 

Persyaratan elemen pemanas antara lain :  

1. Harus tahan lama pada suhu yang dikehendaki.  

2. Sifat mekanisnya harus kuat pada suhu yang dikehendaki. 

3. Koefisien muai harus kecil, sehingga perubahan bentuknya pada suhu 

yang dikehendaki tidak terlalu besar.  

4. Tahanan jenisnya harus tinggi.  

5. Koefisien suhunya harus kecil, sehingga arus kerjanya sedapat mungkin 

konstan.  

 

Gambar 2.1 Elemen Pemanas 

Hal yang dipertimbangkan dalam pemilihan elemen pemanas: 

1. Maximum element surface temperature (MET) 

2. Maximum Power/Surface Loading 

3. area radiasi permukaan elemen, diyatakan dalam (Watt/cm2)  

MET, adalah suhu yang dicapai saat bahan elemen mulai mengalami 

perubahan bentuk atau saat umur hidup bahan elemen menjadi singkat yang 

mengakibatkan elemen menjadi putus atau hubung singkat. Semakin tinggi MET 

maka akan semakin tinggi pula Maximum Power Loading. 

 

https://www.scribd.com/user/29277042/Abdul-Kodir
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Tiga klas atau tipe elemen pemanas yang umum dipakai: 

1. Metallic 

2. Silicon carbide (SiC)  

3. Molybdenum disilicide (MoSi2) 

Pada tipe metallic, bahan yang digunakan untuk elemen pemanas antara lain :  

1. Nichrome/nickel-chromium (NiCr): wire and strip 

2. Kanthal / iron-chromium-aluminum (FeCrAl) : wires 

3. Cupronickel (CuNi): alloys for low temperature heating 

Pada klas metallic, sebagian besar elemen pemanas menggunakan bahan 

nichrome 80 banding 20 (80% nikel, 20% kromium) dalam bentuk kawat, pita, atau 

strip. 80/20 nichrome merupakan bahan yang baik, karena memiliki ketahanan yang 

relatif tinggi dan membentuk lapisan kromium oksida ketika dipanaskan untuk 

pertama kalinya, sehingga bahan di bawah kawat tidak akan teroksidasi, mencegah 

kawat terputus atau terbakar.  

Perhitungan daya elemen pemanas menggunakan prinsip hukum ohm 

seperti terlihat pada gambar 2.2 

P = V . I  dengan P = Daya (VA) 

                            V = Tegangan (Volt) 

                            I = Arus (ampere) 

 
Gambar 2.2 Hubungan Antara Daya, Tegangan, Arus, dan Resistansi 

Energi listrik yang dihasilkan dari energi kinetik dapat berubah bentuk 

menajdi energi cahaya, energi gerak, energi bunyi, dan bentuk energi lainnya 

yang dibutuhkan oleh manusia. 
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Besarnya energi listrik yang dikeluarkan sumber energi listrik dipengaruhi 

oleh besarnya tegangan (V), kuat arus (I) dan waktu (t) sehingga apabila 

penghantar yang hambatannya R diberikan tegangan V pada ujung-ujungnya, dan 

arus I melaluinya, maka dalam waktu t detik, besar energi listrik yang diperoleh 

dapat dirumuskan sebagai berikut 

W = V.I.t             (2.1) 

Dengan memanfaatkan hukum Ohm, V = IR, maka diperoleh 

W = I2.R.t atau W = 𝑉
2

𝑅
t           (2.2) 

Dimana : 

W = energi listrik (Joule, J)  

V = tegangan listrik (Volt, V)  

I = arus listrik (Ampere, A)  

R = hambatan listrik (Ohm, W)  

t = waktu (sekon, s) 

2.1.1 Perpindahan Panas 

Jika benda panas disentuhkan dengan benda dingin, tak lama 

kemudian suhu benda panas turun, sedangkan suhu benda dingin naik. Hal ini 

terjadi karena benda panas memberikan kalor kepada benda dingin. Kalor 

berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Ada 

tiga macam perpindahan kalor, yaitu konduksi, konveksi (aliran), dan radiasi 

(pancaran) 

a. Konduksi adalah perpindahan kalor melalui zat padat. Perpindahan ini 

tidak diikuti dengan perpindahan partikel perantara. Berdasarkan 

kemampuan menghantar kalor, zatdibagi menjadi dua golongan besar, yaitu 

konduktor dan isolator. Konduktor ialah zat yang mudah menghantar kalor. 

Isolator adalah zat yang sukar menghantar kalor. Banyaknya kalor Q yang 

melalui dinding selama selang waktu (t), dinyatakan sebagai berikut. 
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          (2.3) 

 

 

Keterangan :  
Q : kalor (J) atau (kal) 

k : konduktivitas termal (W/mK) 

A : luas penampang (m2) 

ΔT : perubahan suhu (K) 

L : panjang (m) 

H : kalor yang merambat persatuan waktu (J/s atau watt) 

t : waktu (sekon) 

Dalam peristiwa dua batang logam berbeda jenisyang disambungkan 

berlaku bahwa laju aliran kalor dalam kedua batang adalah sama besarnya 

ditulis sebagai berikut. 

 

 

                        (2.4) 

 

b.  Konveksi adalah proses perpindahan kalor dari satu bagian fluida ke bagian 

lain fluida oleh pergerakan fluida itu sendiri. Ada dua jenis konveksi, yaitu 

konveksi alamiah dan konveksi paksa. Pada konveksi alamiah, pergerakan 

fluida terjadi akibat perbedaan massa jenis. Adapun pada konveksi paksa, 

fluida yang telah dipanasi langsung diarahkan ke tujuannya oleh sebuah 

peniup (blower) atau pompa. Contoh konveksi paksa, antara lain sistem 

pendingin mobil dan pengering ram but (hairdryer). 

Pemanfaatan konveksi terjadi pada cerobong asap, sistem suplai air 

panas, dan lemari es. Laju kalor Q/t sebuah panas memindahkan kalor ke 

fluida sekitarnya secara konveksi sebanding dengan luas permukaan benda 
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Ayang bersentuhan dengan fluida dan beda suhu di antara benda dan fluida. 

Hal tersebut dapat ditulis sebagai berikut. 

 

 

                        (2.5) 

Keterangan: 

H: laju kalor (kal/s atau J/s) 

c. Radiasi atau pancaran adalah perpindahan energi kalor dalam bentuk 

gelombang elektromagnetik. Pada tahun 1897, Joseph Stefan melakukan 

pengukuran daya total yang dipancarkan oleh benda hitam sempurna. Dia 

menyatakan bahwa daya total itu sebanding dengan pangkatempatsuhu 

mutlaknya. Lima tahun kemudian Ludwig Boltzmann menurunkan 

hubungan yang sama. Persamaan yang didapat sama dari hubungan ini 

dikenal sebagai hukum Stefan-Boltzmann yang berbunyi “Energi yang 

dipancarkan oleh suhu permukaan (A) dan sebanding dengan pangkat empat 

suhu mutlak permukaan itu (T4)” dan ditulis sebagai berikut. 

 

                      (2.6) 

Dengan σ dikenal sebagai tetapan Stefan-Boltzmann yang mempunyai nilai 

5,67 x 10-8 Wm-2K-4. Karena tidak semua benda dianggap sebagai benda 

hitam sempurna maka persamaan Stefan- Boltzman untuk benda dapat 

ditulis sebagai berikut. 

                                    (2.7) 

 

Dengan e adalah koefisien yang disebut emisivitas, nilainya diantara 0 dan 

1 serta bergantung pada jenis zat dan keadaan permukaan. Untuk benda 

hitam sempurna, e = 1. 
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2.2 Cabe 

Tanaman  cabe  merah  merupakan  jenis  palawija  yang  dapat  tumbuh 

dengan baik didaerah tropik dan subtropik. Umumnya tanaman cabe tumbuh 

didataran rendah seperti persawahan dan ladang. Jenis dari cabe merah sangat 

bervariasi, namun yang umum dikonsumsi adalah cabe jenis keriting. Cabe 

merah keriting ini memiliki banyak keunggulan diantaranya memiliki tekstur 

kulit yang tipis dan memiliki banyak isi. 

Buah cabe banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, baik 

keperluannya untuk memasak maupun untuk keperluan lainnya. Cabe merah 

memiliki dua komponen kimia yang penting yaitu capsaicin yang memberikan 

rasa pedas, dan capsantin yang memberikan warna merah pada cabe. 

Pemanfaatan cabe dalam dunia farmasi yaitu sebagai campuran dalam 

pembuatan  obat  luar  (obat gosok, penghilang  rasa gatal  dan  pegal-pegal), 

caranya  dengan  mencampur  bagian  dari  cabe  yang  memiliki  rasa  pedas 

dengan bahan utama pembuatan obat-obatan. 

Berdasarkan  cara  penguapan  udara  dan  panas,  maka  proses  pengeringan 

dibagi 3 kategori : 

a.  Pengeringan Udara 

Panas dipindahkan menembus bahan, baik dari udara maupun dari permukaan 

bahan yang dikeringkan / dipanaskan. 

Uap air dipindahkan dengan penghembusan panas kedalam bahan yang 

dikeringkan, kemudian dalam ruangan pengering tersebut kandungan air 

diuapkan dan membuang uap air ke udara bebas. 

b.  Pengeringan Udara Hampa 

Proses pengeringan ini didasarkan pada kenyataan bahwa penguapan air dapat 

terjadi lebih cepat pada tekanan rendah dari pada tekanan tinggi. Panas  yang  

dipindahkan  dalam  pengeringan  hampa  udara  umumnya secara konduksi 

atau radiasi (adanya gelombang elektromagnetik). 
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c.  Pengeringan Beku 

Proses pengeringan ini terjadi karena uap air disublimasikan. Struktur bahan tetap 

dipertahankan dengan baik, yaitu menjaga kondisi suhu dan tekanan tetap stabil 

dalam ruangan. 

Secara garis besar proses pengeringan dapat dilakukan dengan dua cara. 

a.  Pengeringan Secara Alami (Natural Drying) 

Pengeringan seperti ini umumnya dilakukan oleh petani tradisional. Secara umum   

yaitu   dengan   melakukan   proses   penjemuran   dibawah   sinar matahari. 

b. Pengeringan Secara Buatan (Artificial Drying) 

Pengeringan dapat dilakukan dengan menggunakan alat pengering buatan atau 

semi mekanik dengan sumber panas sesuai keinginan diharapkan memperoleh 

hasil yang lebih baik dari pengeringan secara alami. 

2.3 Relay  

Relay adalah saklar mekanik yang dikendalikan atau dikontrol secara 

elektronik (elektromagnetik). Saklar pada relay akan terjadi perubahan posisi OFF 

ke ON pada saat diberikan energi elektromagnetik pada armature relay tersebut. 

Relay pada dasarnya terdiri dari 2 bagian utama yaitu saklar mekanik dan sistem 

pembangkit elektromagnetik (induktor inti besi). Saklar atau kontaktor relay 

dikendalikan menggunakan tegangan listrik yang diberikan ke induktor pembangkit 

magnet untuk menarik armature tuas saklar atau kontaktor relay. Relay yang ada 

dipasaran terdapat berbagai bentuk dan ukuran dengan tegangan kerja dan jumlah 

saklar yang bervariasi (Tia Ayu Pratama, 2015 : Rancang Bangun Alat Penyiram 

Air Tanaman Mawar Berbasis Android Berdasarkan Kelembaban Tanah.) Relay 

dibutuhkan dalam rangkaian elektronika sebagai eksekutor sekaligus interface 

antara beban dan sistem kendali elektronik yang berbeda sistem power supply nya. 

Secara fisik anatar saklar atau kontaktor dengan elektromagnet relay terpisah 

sehingga antara beban dan sistem control terpisah. Bagian utama relay elektro 

mekanik adalah sebagai berikut. 
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Gambar 2.3 Bentuk Relay dan Simbol Relay 

          (Sumber : www.elektronika-dasar.web.id) 
- Kumparan elektromagnet  
- Saklar atau kontaktor  
- Swing armature  
- Spring (pegas)  

Dari konstruksi relay elektro mekanik diatas dapat diuraikan sistem kerja 

atau proses relay bekerja. Pada saat elektromagnet tidak diberikan sumber tegangan 

maka tidak ada medan magnet yang menarik armature, sehingga scalar relay tetap 

terhubung ke terminal NC (Normally Close) seperti terlihat pada gambar konstruksi 

diatas. Kemudian pada saat elektromagnet diberikan sumber tegangan maka 

terdapat medan magnet yang menarik armature, sehingga saklar relay terhubung ke 

terminal NO (Normally Open) seperti terlihat pada gambar dibawah. 

 

 

 

Gambar 2.4 Konstruksi Relay elektronik Elektro Mekanik NO 
(Sumber : www.elektronika-dasar.web.id) 

Konstruksi relay elektro mekanik posisi NO (Normally Open). Relay elektro 

mekanik memiliki kondisi saklar atau kontaktor dalam 3 posisi. 
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Gambar 2.5 Konstruksi Relay elektronik Elektro Mekanik NC 

Ketiga posisi saklar atau kontaktor relay ini akan berubah pada saat relay 

mendapat tegangan sumber pada elektromagnetnya. Ketiga posisi saklar relay 

tersebut adalah  

1. Posisi Normally Open (NO), yaitu posisi saklar relay yang terhubung ke 

terminal NO (Normally Open). Kondisi ini akan terjadi pada saat relay 

mendapat tegangan sumber pada elektromagnetnya.  

2. Posisi Normally Close (NC), yaitu posisi saklar relay yang terhubung ke 

terminal NC (Normally Close). Kondisi ini terjadi pada saat relay tidak 

mendapat tegangan sumber pada elektromagnetnya.  

3. Posisi Change Over (CO), yaitu kondisi perubahan armature saklar relay 

yang berubah dari posisi NC ke NO atau sebaliknya dari NO ke NC. Kondisi 

ini terjadi data sumber tegangan diberikan ke elektromagnet atau saat 

sumber tegangan diputus dari elektromagnet relay. Dilihat dari desain saklar 

relay maka relay dibedakan menjadi :   

1. Single Pole Single Throw (SPST), relay ini memiiki 4 terminal yaitu 2 

terminal untuk input kumparan elektromagnet dan 2 terminal saklar. Relay 

ini hanya memiliki posisi NO (Normally Open) saja.  

2. Single Pole Double Throw (SPDT), relay ini memiliki 5 terminal yaitu 

terdiri dari 2 terminal untuk input kumparan elektromagnetik dan 3 terminal 

saklar. Relay jenis ini memiliki 2 kondisi NO dan NC.  

3. Double Pole Single Throw (DPST), relay jenis ini memiliki 6 terminal 

yaitu terdiri dari 2 terminal untuk input kumparan elektromagnetik dan 4 
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terminal saklar untuk 2 saklar yang masing-masing saklar hanya memiliki 

kondisi NO saja.  

2.4 Motor DC 

Motor DC adalah motor listrik yang memerlukan suplai tegangan arus 

searah pada kumparan medan untuk diubah menjadi energi gerak mekanik. 

Kumparan medan pada motor dc disebut stator (bagian yang tidak berputar) 

dan kumparan jangkar disebut rotor (bagian yang berputar). Motor arus searah, 

sebagaimana namanya, menggunakan arus langsung yang tidak 

langsung/direct-unidirectional. Motor DC memiliki 3 bagian atau komponen 

utama untuk dapat berputas sebagai berikut : 

    Bagian atau Komponen Utama Motor DC  

a. Kutub Medan : Motor DC sederhana memiliki dua kutub medan yaitu kutub 

utara dan kutub selatan. Garis magnetik energi membesar melintasi ruang 

terbuka diantara kutub-kutub dari utara ke selatan. Untuk motor yang lebih 

besar atau lebih komplek terdapat satu atau lebih elektromagnet.  

b. Current Elektromagnet atau Dinamo : Dinamo yang berbentuk silinder, 

dihubungkan keas penggerak untuk menggerakan beban. Untuk kasus 

motor DC yang kecil, dinamo berputar dalam medan magnet yang dibentuk 

oleh kutub-kutub, sampai kutub utara dan selatan magnet berganti lokasi.  

c. Commutator : Komponen ini terutama ditemukan dalam motor DC. 

Kegunaannya adalah untuk transmisi arus antara dinamo dan sumber daya. 

 

 

 

 

 

           Gambar 2.6 Motor DC 

Keuntungan utama motor DC adalah sebagai pengendali kecepatan, yang 

tidak mempengaruhi kualitas pasokan daya. Motor ini dapat dikendalikan dengan 

mengatur (Qory Hidayati, 2012) :  
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a. Tegangan Dinamo – meningkatkan tegangan dinamo akan meningkatkan 

kecepatan. 

b. Arus Medan – menurunkan arus medan akan meningkatkan kecepatan.  

Hubungan antara kecepatan, flux medan dan tegangan dinamo ditunjukkan dalam 

persamaan berikut:  

Gaya elektromagnetik  :      E = K Φ N 

Torque    :      T = K Φ Ia 

Dimana: 

E = Gaya elektromagnetik yang dikembangkan pada terminal kumparan motor   

DC (volt) 

Φ  = Flux medan yang berbanding lurus dengan arus medan 

N  = Kecepatan dalam RPM (putaran per menit) 

T  = Torque electromagnetic 

Ia = Arus kumparan motor DC 

K = Konstanta persamaan  

2.4.1 Jenis – Jenis Motor DC 

Berdasarkan sumber arus penguat magnetnya, motor arus searah (DC) 

dibedakan menjadi dua, yaitu : 

a. Motor Arus Searah Penguat Terpisah 

Yaitu jika arus penguat magnet diperoleh dari sumber arus searah diluar 

motor tersebut. Pada motor penguat terpisah, kumparan medan 

dihubungkan dengan sumber sendiri dan terpisah dengan tegangan 

angker.   

b. Motor Arus Searah Dengan Penguat Sendiri 

Yaitu jika arus penguat magnet diperoleh dari motor itu 

sendiri. Berdasarkan hubungan lilitan penguat magnet terhadap lilitan 

jangkar motor DC dengan penguat sendiri dapat dibedakan : 
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 Motor Shunt 

       Motor shunt mempunyai kecapatan hampir konstan. Pada tegangan 

jepit konstan, motor ini mempunyai putaran yang hampir konstan 

walaupun terjadi perubahan beban. Perubahan kecepatan hanya 

sekitar 10%. Misalnya untuk pemakaian kipas angin, blower, pompa 

centrifugal, elevator, pengaduk, mesin cetak, dan juga untuk 

pengerjaan kayu dan logam. Pada motor penguat shunt, kumparan 

medan dihubungkan paralel dengan angker. 

 Motor Seri 

Merupakan motor arus searah yang mempunyai putaran kecapatan 

yang tidak konstan, jika beban tinggi maka putaran akan 

lambat. Pada motor seri dapat memberi moment yang besar pada 

waktu start dengan arus start yang rendah. Juga dapat memberi 

perubahan kecepatan atau beban dengan arus yang kecil 

dibandingkan dengan motor tipe lain, akan tetapi kecepatan menjadi 

besar bila beban rendah atau tanpa beban dan hal ini sangat 

berbahaya. Dengan mengetahui sifat ini dapat dipilih motor seri 

untuk daerah perubahan kecepatan yang luas, misalnya untuk traksi, 

pengangkat dan lain-lain. 

 Motor Kompon 

Motor kompon ini mempunyai sifat seperti motor seri dan shunt, 

tergantung lilitan mana yang kuat (kumparan seri atau 

shunt). Namun pada umumnya mempunyai moment start yang 

besar, sehingga seperti pada motor seri perubahan kecepatan sekitar 

25 % terhadap kecepatan tanpa beban. Misalnya untuk pemakaian 

pompa plunger, pemecah, bulldozer, elevator dan lain-lain. Pada 

motor kompon mempunyai dua buah kumparan medan dihubungkan 

seri dan paralel dengan angker. Bila motor seri diberi penguat shunt 

tambahan maka disebut motor kompon shunt panjang. Motor 

kompon mempunyai dua buah kumparan medan dihubungkan seri 
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dan paralel dengan angker. Dan  Bila motor shunt diberi tambahan 

penguat seri maka disebut motor kompon shunt pendek. 

2.5 PWM (Pulse Width Modulation) 

Sinyal PWM pada umumnya memiliki amplitudo dan frekuensi dasar yang 

tetap, namun memiliki lebar pulsa yang bervariasi. Lebar Pulsa PWM berbanding 

lurus dengan amplitudo sinyal asli yang belum termodulasi. Artinya, Sinyal PWM 

memiliki frekuensi gelombang yang tetap namun duty cycle bervariasi (antara 0% 

hingga 100%). Berikut gambar 2.7 yang mana akan memperlihatkan perubahan 

duty cycle. 

 

 

 

 

   20,8%      70,2% 

       Gambar 2.7 Sinyal PWM 

Dari persamaan diatas diketahui bahwa perubahan duty cycle akan merubah 

tegangan keluaran atau tegangan rata-rata seperti gambar 2.8 dibawah ini. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8 Vrata-rata Sinyal PWM 
(Sumber : http://ini-robot.blogspot.com) 

Pulse Width Modulation (PWM) merupakan salah satu teknik untuk 

mendapatkan signal analog dari sebuah piranti digital. Sebenarnya Sinyal PWM 

dapat dibangkitkan dengan banyak cara, dapat menggunakan metode analog dengan 

http://ini-robot.blogspot.com/
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menggunakan rankaian op-amp atau dengan menggunakan metode digital. Dengan 

metode analog setiap perubahan PWM nya sangat halus, sedangkan menggunakan 

metode digital setiap perubahan PWM dipengaruhi oleh resolusi dari PWM itu 

sendiri. Resolusi adalah jumlah variasi perubahan nilai dalam PWM tersebut. 

Misalkan suatu PWM memiliki resolusi 8 bit berarti PWM ini memiliki variasi 

perubahan nilai sebanyak 28 = 256 variasi mulai dari 0 – 255 perubahan nilai yang 

mewakili duty cycle 0 – 100% dari keluaran PWM tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.9 Duty Cycle dan Resolusi PWM 
(Sumber : http://kecoakacau.blogspot.com) 

 
Dari penjelasan keseluruhan diatas maka akan diberikan contoh hasil output 

yang berupa PWM yang mana hasil tersebut akan mengaktifkan atau menjalankan 

motor DC. 

- Spesifikasi Motor : 

Vin   : 12V 

Velocity  : 24000 Rpm 

RPM / Tegangan : 24000

12
= 2000 𝑅𝑝𝑚 

Motor    = 2000 Rpm / V 

Pwm   = 0 – 100% 

      0 – 255 

Dimana spesifikasi diatas merupakan patokan untuk mengetahui berapa 

PWM yang dihasilkan dari Rpm motor. Dari sample pertama Rpm 5000 yang 

http://kecoakacau.blogspot.com/
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dihasilkan maka akan dihitung berapa Pwm yang keluar untuk menjalankan 

motor, berikut hasil dari perhitungan PWM 

- Rpm   : 5000 

PWM  : 5000

2000
= 2,5 𝑉 

2,5 𝑣

12 𝑣
 𝑥 100% = 20,8 % 

21

100
 𝑥255 = 53 

Jadi dari hasil perhitungan ketika Rpm motor berputar berkisar 5000, 

maka hasil Pwm yang akan muncul sebesar 53 atau duty cycle dapat dilihat pada 

gambar 2.7 diatas. 

 

2.6 LM 35 

 

 

 

 

 

Gambar 2.10 IC LM35 

IC LM35 sebagai sensor suhu yang teliti dan terkemas dalam bentuk 

Integrated Circuit (IC), dimana output tegangan keluaran sangat linear 

berpadanan dengan perubahan suhu. Sensor ini berfungsi sebagai pengubah dari 

besaran fisis suhu kebesaran tegangan yang memiliki koefisien sebesar 10 

mV/oC yang berarti bahwa kenaikan suhu 1 oC maka akan terjadi kenaikan 

tegangan sebesar 10 mV 

IC LM35 ini tidak memerlukan pengkalibrasian atau penyetelan dari luar 

karena ketelitiannya sampai lebih kurang seperempat derajat celcius pada 

temperature ruang. Jangka sensor mulai dari -55 oC sampai dengan 150 oC, IC 

LM35 penggunaannya sangat mudah, difungsikan sebagai kontrol dari indicator 

tampilan catu daya terbelah. IC LM35 dapat dialiri arus 60 mA dari supplay 

sehingga panas yang ditimbulkan sendiri sangat rendah kurang dari 0 oC didalam 

suhu ruangan (Anizar Indriani, 2012).  



21 
 

2.7 Sensor Kelembaban Tanah 

Sensor ini terdiri dua probe untuk melewatkan arus melalui tanah, kemudian 

membaca resistansinya untuk mendapatkan nilai tingkat kelembaban, dimana dapat 

dilihat pada gambar 2.11 dan keterangan dibawah. 

 

 

 

Gambar 2.11 Bentuk fisik sensor kelembaban 
(Sumber : www.inf-electronics.com) 

 
Sensor kelembaban tanah yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan sensor pabrikan buatan DFRobot, dengan spesifikasi sebagai berikut: 

1. Tegangan masukan 3,3V atau 5V dan tegangan keluaran 0 ~ 4,2V. 

2. Arus kerja 35 mA 

3. Rentang nilai 0–300 (tanah kering), 300–700 (tanah lembab), dan 700–950 

(tanah basah). 

 

2.8 LCD (Liquid Cristal Display) 

LCD adalah lapisan dari campuran organik antara lapisan kaca bening 

dengan elektroda transparan indium oksida dalam bentuk tampilan seven-

segment dan lapisan elektroda pada kaca belakang. Ketika elektroda diaktifkan 

dengan medan listrik, molekul organik yang panjang dan silindris 

menyesuaikan diri dengan elektroda dari segmen. Lapisan sandwich memiliki 

polarizer cahaya vertikal depan dan polarizer cahaya horisontal belakang yang 

diikuti dengan lapisan reflektor. Cahaya yang dipantulkan tidak dapat melewati 

molekul-molekul yang telah menyesuaikan diri dan segmen yang diaktifkan 

terlihat menjadi gelap dan membentuk karakter data yang ingin ditampilkan. 

Memori yang digunakan microcontroler internal LCD adalah :  

http://www.inf-electronics.com/
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- Display Data Random Access Memory (DDRAM) merupakan memori 

tempat karakter yang akan ditampilkan berada.  

- Character Generator Random Access Memory (CGRAM) merupakan 

memori untuk menggambarkan pola sebuah karakter dimana bentuk dari 

karakter dapat diubah-ubah sesuai dengan keinginan.  

- Character Generator Read Only Memory (CGROM) merupakan memori 

untuk menggambarkan pola sebuah karakter dimana pola tersebut 

merupakan karakter dasar yang sudah ditentukan secara permanen oleh  

- pabrikan pembuat Liquid Cristal Display (LCD) tersebut sehingga 

pengguna tinggal mangambilnya sesuai alamat memorinya dan tidak 

dapat merubah karakter dasar yang ada dalam CGROM. 

 

 

 

 

Gambar 2.12 LCD 16 x 2 

2.9 Genuino 101 

 Mikroprosesor dan mikrokontroler merupakan hasil teknologi dari revolusi 

digital. Kedua teknologi ini adalah dua buah teknologi yang berbeda. 

Mikroprosesor merupakan IC multifungsi yang bekerja sesuai dengan program 

yang terdapat didalamnya serta tidak dilengkapai peripheral internal seperti 

RAM, ROM, ADC, dan lainnya. 

Untuk mikrokontroler tersedia peripheral internal seperti RAM, ROM, 

ADC, port I/O, dan lain-lain. Tidak seperti mikroprosesor, mikrokontroler 

ditujukan untuk menangani tugas yang spesifik seperti pengendali AC, 

pengendali mesin cuci, mouse, dan lain-lain. Karena peripheral internal pada 

mikrokontroler terbatas. 

Terkait sistem komputer yang ditujukan untuk tugas spesifik, ini disebut 

juga sistem tertanam atau embeded system. Embedded system biasanya 

menggunakan mikrokontroler sebagai pemroses utama namun tidak menutup 
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kemungkinan menggunakan mikroprosesor apabila aplikasi yang ditangani 

cukup kompleks sehingga resource yang dibutuhkan besar. 

Salah satu mikrokontroler terkenal yang sering digunakan adalah buatan 

dari Arduino. Arduino awalnya dikembangkan oleh Mazimo Banzi bersama 

rekan-rekannya. Arduino ini ditujukan untuk semua kalangan baik 

akademis, penggemar, bahkan seniman agar dapat mengakses teknologi 

elektronika khususnya mikrokontroler. 

Selain membantu kalangan yang tidak memahami mikrokontroler, sifat 

Arduino yang mudah membantu banyak developer embedded system agar dapat 

lebih fokus terhadap masalah bukan bagaimana pengaksesan level hardware. 

Arduino ini bersifat multiplatform yang artinya software Arduino IDE dapat 

berjalan pada sistem operasi Windows, Linux, dan juga Mac. (Riwan Abidin 

2016). 

 

 

 

 

Gambar 2.13 Genuino 101 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://teknojurnal.com/tag/windows/
http://teknojurnal.com/tag/linux/
http://teknojurnal.com/tag/mac/
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Gambar 2.14 Diagram Blok Genuino 101 

2.9.1 Spesifikasi Genuino 101 

Status Launched 
Launch Date Q1'16 
Expected Discontinuance 10/31/2018 
# of QPI Links 0 
FSB Parity No 
Board Form Factor 2.7" x 2.1" 
Socket Arduino Shield 
Embedded Storage 2 GB 
Extended Life Program (XLP) No 
Embedded Options Available No 
Lithography 22 nm 
TDP 0.3 W 
DC Input Voltage Supported 7-12VDC 
Back-to-BIOS Button No 
Recommended Customer Price N/A 
Pre-Installed Operating System Zephyr 

Description 

Easy-to-use learning and 
development board 
enables anyone explore 
the foundations of 
programming, 
electronics, and 
mechanics with Intel 
performance at an entry-
level price 
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Additional Information URL Link 
Warranty Period 1 yrs 
  
Pre-Installed Memory Yes 
Memory Types FLASH, RAM 

Memori spesifikasiI/O Spe 
Pre-Installed Memory Yes 
Memory type FLASH, RAM 

 
I/O Spesifikasi 
USB Revision 1.1 
# of USB Ports 1 
# of Serial Ports 3 
Serial Port via Internal Header Yes 
Audio (back channel + front channel) No 
Integrated LAN No 
Integrated Wifi No 
Integrated Bluetooth Yes 
Firewire No 
Integrated IDE No 
Consumer Infrared Rx Sensor No 
S/PDIF In Connector No 
S/PDIF Out Connector No 
# of PS2 Ports 0 
Additional Headers Arduino Shield 

 
Package spesifikasi 
Package Size 8.05mm x 11mm x 2mm 
Low Halogen Options Available See MDDS 

 

2.10 Metode Kontrol  

2.10.1 Kontrol PID 

Dalam suatu sistem kontrol kita mengenal adanya beberapa macam aksi 

kontrol, diantaranya yaitu aksi  kontrol proporsional, aksi kontrol integral dan aksi 

kontrol derivative. Masing-masing aksi kontrol ini mempunyai keunggulan-

keunggulan tertentu, dimana aksi kontrol proporsional mempunyai keunggulan 

risetime yang cepat, aksi kontrol integral mempunyai keunggulan untuk 

memperkecil  error, dan aksi kontrol derivative mempunyai keunggulan untuk 

memperkecil derror  atau meredam  overshot/undershot. 

Perhitungan PID dapat menggunakan teknik  Ziegler-Nichols. Metode 

Ziegler-Nichols mempunyai 2 metode. Metode pertama yaitu dilakukan dengan 

memberikan input step pada sistem atau dengan metode coba-coba, dan hasilnya 

https://www-ssl.intel.com/content/www/us/en/do-it-yourself/arduino-101.html
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sistem harus mempunyai step response (respons terhadap step) berbentuk kurva S. 

Metode kedua yaitu untuk sistem yang mungkin mempunyai step response 

berosilasi terus menerus. 

Tabel 2. 1 Pengaruh PID Pada Waktu Naik,Overshoot, Waktu Turun dan  

Kesalahan Keadaan Tunak 

Tanggapan  
Loop 
Tertutup 

Waktu 
Naik Overshoot Waktu Turun Kesalahan 

Keadaan Tunak 

Proporsional 
(Kp) Menurun Meningkat Perubahan Kecil Menurun 

Integral (Ki) Menurun Meningkat Meningkat Hilang 

Deritative 
(Kd) 

Perubahan 
Kecil Menurun Menurun Perubahan Kecil 

 

2.10.2 Kontroler P (Proporsional) 

Kontroler P (Proporsional) adalah kontroler dengan penguatan murni  KP. 

Persamaan karakteristik sistem lup tertutup dengan kontroler P adalah  

 1 + 𝐾𝑝 𝐺(𝑠)𝐻(𝑠)                                                                                              (2.8) 

Kontroler P ini digunakan dalam keadaan yang mana tanggapan peralihan 

(transien) yang diinginkan dipenuhi cukup dengan menyetel penguatan sistem saja.   

2.10.3 Kontroler PI (Proporsional dan Integral) 

Kontroler PI (Proporsinal Integral) memiliki fungsi alih sebagai : 

𝐺𝑐(𝑠) =  𝐾𝑝 +  
𝐾𝑖

𝑠
                                                                                                (2.9) 

Integral Controller memiliki karakteristik mengurangi waktu naik, menambah 

overshoot dan waktu turun, serta menghilangkan steady state error (kesalahan 

waktu tunak) . Karakteristik ini tidak dimiliki oleh jenis yang lain. 

P dan I Controller memiliki karakteristik yang sama dalam hal waktu naik dan 

overshoot. Oleh karena itu, nilai Kp harus dikurangi untuk menghindari overshoot 

yang berlebihan. Nilai Ki diambil lebih besar dari Kp, karena diinginkan untuk 

meniadakan steady state error. Jika Kp lebih besar dari Ki, maka steady state 

errornya tidak dapat dihilangkan. 
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2.10.4 Kontroler PD (Proporsional dan Deritative) 

Fungsi alih kontroler PD (Proporsional Derivative) ditulis  

𝐺𝑐(𝑠) =  𝐾𝑝 +  𝐾𝑑𝑠 =  𝐾𝑑  (𝑠 +
𝐾𝑝

𝐾𝑑
)                                                                 (2.10)   

Kontroler PD ini memberikan tambahan  zero tunggal pada s = -Kp/Kd ke sistem, 

tentu hal ini akan menambah sudut fasa terhadap sistem. Jadi kontroler PD 

termasuk kompensator fasa-mendahului dan memperbaiki tanggapan peralihan 

sistem. 

2.10.5 Kontroler PID (Proporsional, Integral dan Deritative) 

Untuk itu agar kita dapat menghasilkan output dengan risetime yang tinggi dan 

error yang kecil kita dapat  menggabungkan ketiga aksi kontrol ini menjadi aksi 

kontrol PID, dan pada  sistem kendali yang  digunakan adalah sistem kendali PID 

digital. Kontroler PID dimasukkan dalam sistem kontroler pada saat diinginkan 

perbaikan tanggapan peralihan maupun tanggapan keadaan mantap. Fungsi alih 

kontroler PID ditulis: 

𝐺𝑐(𝑠) = 𝐾𝑝 (1 +  
1

𝑇𝑖𝑠
+ 𝑇𝑑𝑠)                                                                              (2.1) 

 

Gambar 2.15 Diagram Blok Kontrol PID 

Pada Gambar 2.16 menunjukan kendali PID , pada metode pertama Zieger- 

Nichols yang pertama kali dicari adalah menentukan  nilai  dari proportional gain 

(Kp), integral time (Ti=1/Ki),dan derivative time (Td=Kd) berdasarkan  

karakteristik  respon  transient  dari  plant.  

 Ki 

  Kd 

   
Proses  

 Integral 

Deritative 

setpoint output error 

  Kp   

Proporsional 

+ 

_ 
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Gambar 2.16 Respon Unit Step Pada Plant 

Pada Gambar 2.16 menunjukan Plant (sinyal) yang didapat harus berbentuk 

kurva s. Setelah memdapatkan nilai – nilai Kp, Ki dan Kd dapat menghitung kontrol 

PID dengan Metode Pertama Ziegler-Nichols.( Eka Fitriyadi, 2011) 

2.11 Logika Fuzzy 

Logika fuzzy adalah metode pengambilan keputusan berbasis aturan yang 

digunakan untuk ahli sistem dan proses kontrol. fuzzy logic berbeda dari Boolean 

tradisional logika dalam bahwa logika fuzzy memungkinkan untuk keanggotaan 

parsial dalam satu set. Sebuah sistem fuzzy adalah sistem variabel yang terkait 

dengan menggunakan logika fuzzy, Sebuah kontroler fuzzy menggunakan 

didefinisikan aturan untuk mengendalikan sistem fuzzy berdasarkan nilai saat ini 

dari variabel input. Sebuah sistem fuzzy adalah sistem variabel yang terkait dengan 

menggunakan logika fuzzy. Sebuah kontroler fuzzy menggunakan didefinisikan 

aturan untuk mengendalikan sistem fuzzy berdasarkan nilai saat ini dari variabel 

input. Fuzzy systems terdiri dari : Fuzzufication, Rules(linguistic variables, 

membership functions), dan Defezzufication. (Kusumadewi, 2006). 

2.11.1 Fuzzifikasi 

Fuzzifikasi adalah proses menghubungkan renyah, atau numerik, nilai input 

dengan ketentuan linguistik dari variabel sesuai linguistik masukan. Sebagai 

contoh, sebuah kontroler fuzzy mungkin mengasosiasikan pembacaan suhu dari 

termometer dengan istilah linguistik dingin, moderat, dan panas untuk suhu saat 

variabel linguistik. Tergantung pada keanggotaan fungsi untuk istilah linguistik, 

nilai suhu mungkin sesuai untuk satu atau lebih dari persyaratan linguistik. 
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2.11.2 Rule 

Rules  menjelaskan, dalam kata-kata, hubungan antara input dan output 

variabel linguistik berdasarkan istilah linguistik, Sebuah aturan dasar adalah 

seperangkat aturan untuk sistem fuzzy. Basis aturan setara dengan strategi 

pengendalian controller, sehingga rule merupakan bagian terpenting dalam system 

fuzzy. 

2.11.3 Linguistic Variables & Membership function 

Linguistic Variables mewakili, dalam kata-kata, kategori untuk nilai-nilai 

dari Linguistic Variables. Variabel linguistik suhu sekarang dan yang diinginkan 

suhu masing-masing mungkin termasuk istilah linguistik dingin, moderat, dan 

panas. Linguistik pengaturan pemanas variabel mungkin termasuk istilah linguistik 

off, rendah, dan tinggi. 

Pada gambar 2.17 terdapat beberapa membership function adalah fungsi 

numerik yang sesuai dengan linguistik hal. Sebuah membership function 

merupakan derajat keanggotaan variabel linguistik dalam hal bahasa mereka. 

Derajat keanggotaan kontinu antara 0 dan 1, di mana 0 adalah sama dengan 

keanggotaan 0% dan 1 adalah sama dengan keanggotaan 100%. Sebagai contoh, 

linguistik variabel saat ini Suhu mungkin memiliki keanggotaan penuh (1) dalam 

jangka linguistik panas pada 100 derajat, ada keanggotaan (0) dalam jangka bahwa 

pada 70 derajat atau kurang, dan keanggotaan parsial pada semua suhu antara 70 

dan 100 derajat. 

Bentuk macam membership : Λ-type (triangular shape), Π-type (trapezoidal shape), 

singleton-type (vertical line shape), Sigmoid-type (wave shape), and Gaussian-

type(bell shape) membership functions. 

 

Gambar 2.17 Standart Membership function 
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2.11.4 Defuzzifikasi 

Defuzzifikasi adalah proses mengubah derajat keanggotaan variabel 

linguistik keluaran dalam hal bahasa mereka ke numerik renyah nilai-nilai. Sebuah 

kontroler fuzzy dapat menggunakan salah satu dari beberapa metode matematika 

untuk melakukan defuzzifikasi. Metode defuzzifikasi yang paling akurat untuk 

kontroler fuzzy bervariasi berdasarkan aplikasi kontrol. 

 


