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BAB III 

PERENCANAAN DAN PEMBUATAN ALAT 

Pada bab ini menjelaskan tentang perencanaan dan pembuatan alat, baik 

secara hardware maupun software yang akan digunakan untuk mendukung 

keseluruhan sistem agar berjalan dengan yang direncanakan. Hardware merupakan 

perangkat yang terhubung pada sistem, sedangkan software merupakan perantara 

untuk menjalankan hardware. 

3.1 Diagram Blok Rangkaian Hardware 

Pada rangkaian hardware terdapat beberapa komponen yang terhubung pada sistem 

antara lain seperti gambar 3.1 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 1 Diagram Blok Prinsip Kerja Sistem 

 

 Prinsip kerja dari blok diagram ini adalah sensor suhu mempunyai fungsi 

untuk membaca suhu yang ada didalam ruang oven, dan sensor kelembaban 

mempunyai fungsi sebagai pembaca kadar air didalam cabe, sedangkan genuino 

101 berfungsi untuk penerjemah bahasa dan sebagai perintah untuk memberikan 

respon yang dihasilkan dari sensor  terhadap driver relay yang mempunyai status 

normally close atau normally open, dimana apabila suhu telah mencapai setpoint 

maka driver relay akan memutus elemen pemanas sedangkan apabila setpoint 

belum tercapai maka elemen pemanas akan terus bekerja. Sedangkan hubungan 

driver motor untuk mendapat perintah berupa PWM dari genuino kedriver motor 

untuk menggerakan kecepatan blower sebagai penstabil dan meratakan suhu 

ruangan. 
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  Display akan menunjukkan semua proses suhu dan memunculkan 

kelembaban yang diinginkan antara 8% - 5%, dan proses dari kinerja mesin akan 

terhenti. 

3.2 Perancangan Dan Pembuatan Mekanik 

Tujuan dari perancangan mesin untuk mempertahankan suhu dalam ruangan 

dimana keutuhan cabai bisa dipertahankan dalam keadaan suhu yang sudah 

ditentukan, maka perlu adanya perhitungan dari dinding atas, bawah, samping 

hingga pintu. 

- Kapasitas mesin  : 5 kg 

- Jenis mesin pengering  : Tipe Rak 

- Bahan yang di keringkan : Cabai merah 

- Energy yang di gunakan : Elemen Pemanas 

- Temperature Pemanas  : 60 oC 

- Temperature lingkungan : 27 oC  

Kapasitas rencana : 

- Kapasitas total  = 5 kg 

- Berat jenis (Vcabai) = 535 kg/m3 

Volume cabai (Vcabai) 

Vcabai = 
w

ρ cabai

 

Dimana : 

 w     = kapasitas pengering  cabai 

 ρ cabai = massa jenis cabai 

Vcabai= 
w

ρ cabai

kg

kg/m3
 

 Vcabai= 
5

535

kg

kg/m3
 

 Vcabai= 0,00934 m3 
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 Direncanakan tray untuk menempatkan cabai yang akan dikeringkan 

mempunyai ukuran panjang 0,4 m x lebar 0,4 m x tinggi 0,03 m sehingga jumlah 

tray yang dibutuhkan adalah: 

 Vtray = p x l x t  m3 

 Vtray = (0,4 x 0,4 x 0,03) m3 

         = 0,0048 m3 

 Nr = 
Vcabai

Vtray

 

 Nr = 
0,00934

0,0048
  

 Nr =1,947 buah ~ 2 buah 

Berdasarkan data tersebut, maka dimensi pengering sebelum dilapisi bahan isolatif 

dapat direncanakan sebagai berikut: 

 Panjang = 0,506 m 

 Lebar  = 0,403 m 

 Tinggi =0,306 m 

Sementara dimensi pengering setelah dilapisi bahan isolatif dapat direncanakan 

sebagai berikut: 

Panjang  = 0,506 m + (2x0,015 m) = 0,536 m 

Lebar  = 0,403 m + (2x0,015 m) = 0,433 m 

Tinggi  = 0,306 m + (2x0,015 m) = 0,336 m 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Perancangan Mekanik. 
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3.3 Rangkaian Hardware 

Pada pembuatan modul sistem kontrol rangkaian pendukung hardware ditunjukan 

pada Gambar 3.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Rangkaian Hardware 

Keterangan : 

 PIN A0 YL69 dihubungkan ke PIN A0 Genuino 101. 

 PIN A1 LM35 dihubungkan ke PIN A1 Genuino 101. 

 PIN 9 Driver Motor dihubungkan ke PIN PWM 9 Genuino 101. 

 PIN A3 Driver Motor dihubungkan ke PIN A3 Genuino 101. 

 PIN A4 Driver Motor dihubungkan ke PIN A4 Genuino 101. 

 PIN 2 Relay 1 dihubungkan ke PIN 2 Genuino 101. 

 PIN 3 Relay 2 dihubungkan ke PIN 3 Genuino 101. 

 PIN SCL Display dihubungkan ke PIN SCL Genuino 101. 

 PIN SDA Display dihubungkan ke PIN SDA Genuino 101. 

3.4   Perancangan Alat 

Pada tahap ini dilakukan perancangan alat pengontrol suhu pada mesin 

pengering cabai dengan metode fuzzy, berikut merupakan Gambar 3.4 flowchart 

dari sistem kinerja kendali fuzzy. 
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3.4.1 Pemodelan sistem fuzzy 

Pada tahap ini dilakukan perancangan mesin pengering cabai dengan 

system pengontrol. Berikut merupakan flowchart alur system alat. 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4 flowchart System alat. 

 

Algoritma system kerja berdasarkan flowchart diatas, sebagai berikut : 

 Saat system di mulai, maka dilakukan inisialisasi yang berupa set point yang 

telah di tentukan, sensor Lm35 akan membaca keadaan suhu dimana nilai 

dari sensor suhu akan menjadi masukan tegas dari proses fuzzifikasi. 

 Dari proses fuzzifikasi sendiri akan menghasilkan nilai input fuzzy yang 

digunakan dalam proses inferensi fuzzy. 
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 Dan proses inferensi fuzzy akan menghasilkan nilai output fuzzy yang akan 

diproses dalam proses defuzzifikasi, akan menghasilkan nilai keluaran tegas 

yang akan menghasilkan sinyal PWM. 

 PWM ini berfungsi untuk mengendalikan Motor Blower didalam ruang 

mesin, sehingga dapat mengendalikan set point 60 oC. 

 Selain membaca nilai sensor suhu, setelah proses inisialisasi akan dilakukan 

proses baca sensor kelembaban. Ketika nilai kelembaban yang dibaca lebih 

dari 8% - 5% maka proses akan dikembalikan pada proses baca sensor 

kelembaban untuk mengetahui perubahan nilai kelembaban hingga sama 

dengan 8% - 5%. Maka nilai akan ditampilkan pada LCD, dan proses mesin 

akan berhenti. 

3.4.2 Perancangan Kendali 

a. Nilai Sensor Suhu 

Pada pengaturan kontrol motor DC terdapat dua input masukan yang 

akan di fuzifikasikan ke himpunan fuzzy dan menjadi fungsi keanggotaan 

fuzzy. Tabel 3.1 dan 3.2 dibawah merupakan fuzzyfikasi dari input-input 

masukan yang dikeluarkan sensor suhu dan kelembaban. 

Sensor yang digunakan pada penelitian ini adalah LM35, dimana sensor 

ini untuk membaca suhu ruangan pada pengering cabe, berikut adalah  input 

masukan yang dikeluarkan sensor suhu udara di dalam mesin pengering 

cabe. Dipilih lima buah nilai linguistik untuk output sensor udara, yaitu 

normal, hangat, sedang, panas dan sangat, dengan data sebagai berikut 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

No Label Nilai Suhu 

1 Normal 27 s/d 39 

2 Hangat 33 s/d 45 

3 Sedang 39 s/d 51 

4 Panas 45 s/d 57 

5 Sangat panas 51 s/d 60 

Tabel 3.1 Himpunan fuzzy nilai sensor suhu 
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Gambar 3.5 Membership function input suhu 

 

b. Nilai Sensor Kelembaban 

Besaran analog dari sensor suhu yang kemudian masuk ADC dimasukkan 

sebagai crisp input, lalu input tersebut di masukkan kedalam batas scope 

domain. 

Input masukan yang diperoleh dari data kelembaban, dipilih lima buah 

nilai linguistik untuk output kelembaban, yaitu : sangat kering, kering, lembab, 

basah, dan sangat basah, dengan data sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Gambar 3.6 Membership function input kelembaban 

No. Label Nilai Kelembaban 

1 Sangat kering 7 s/d 32% 

2 Kering 14 s/d 50% 

3 Lembab 32 s/d 68% 

4 Basah 50 s/d 86% 

5 Sangat basah 68 s/d 95% 

Tabel 3.2 Himpunan Fuzzy Nilai Sensor Kelembaban 
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Input dari sensor kelembaban dimasukkan sebagai crisp input, lalu input 

tersebut dimasukkan kedalam batas scope/domain. 

Dalam proses defuzzyfikasi ini juga terdapat grafik fungsi keanggotaan 

untuk menentukkan batasan dari output fuzzy yang digunakan. 

c. Motor DC 

  Dalam penelitian ini, motor DC digunakan untuk mengatur Blower 

yang mengalirkan udara masuk maupun keluar untuk menstabilkan suhu 

panas yang ada dioven. Nilai kecepatan dari motor DC dalam perancangan 

fuzzy logic ini dikategorikan dalam empat atribut linguistik, yaitu Mode 1, 

Mode 2, Mode 3, Mode 4 dan Mode 5. Atribut linguistik tersebut digunakan 

sebagai variabel output pada fuzzy logic. Berikut ini adalah tabel 

penghimpunan fuzzy logic dari Blower : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.7 Membership function output blower 

Setelah selesai membuat input suhu, kelembaban dan output Blower 

langkah selanjutnya yaitu membuat rules. Proses pembuatan rules dilakukan 

dengan menerapkan kemampuan nalar manusia dalam mengambil keputusan 

sesuai dengan kondisi tersebut. 

No Label Nilai PWM 

1. Mode 1 50-120 

2. Mode 2 85-155 

3. Mode 3 120-190 

4. Mode 4 155-225 

5. Mode 5 190-250 

Tabel 3.3 Himpunan fuzzy nilai PWM motor DC 
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Berikut ini adalah table rules untuk masing masing output, rule ini dibuat 

antara orang satu dengan orang yang lain dapat berbeda, sesuai dengan 

penalarannya masing-masing. Berikut pembacaan rule yang dihasilkan. 

Tabel 3.4 Rule base 

Suhu Kelembaban Nilai PWM 

Normal Sangat kering Mode 1 

Normal Kering Mode 1 

Normal Lembab Mode 2 

Normal Basah Mode 3 

Normal Sangat basah Mode 3 

Hangat Sangat kering Mode 2 

Hangat Kering Mode 3 

Hangat Lembab Mode 2 

Hangat Basah Mode 3 

Hangat Sangat basah Mode 4 

Sedang Sangat kering Mode 1 

Sedang Kering Mode 1 

Sedang Lembab Mode 3 

Sedang Basah Mode 4 

Sedang Sangat basah Mode 4 

Panas Sangat kering Mode 1 

Panas Kering Mode 2 

Panas Lembab Mode 3 

Panas Basah Mode 4 

Panas Sangat basah Mode 5 

Sangat Panas Sangat kering Mode 2 

Sangat Panas Kering Mode 4 

Sangat Panas Lembab Mode 3 

Sangat Panas Basah Mode 5 

Sangat Panas Sangat basah Mode 5 
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d. Program Logika Fuzzy 

Dalam membaca nilai suhu pada elemen pemanas yang dihasilkan, maka 

digunakan sensor LM35, hasil dari outputan sensor yang berupa tegangan 

akan dikonversikan menjadi derajat guna untuk menngetahui suhu didalam 

oven dan untuk mengatur output berupa blower agar suhu didalam oven 

stabil. Listing program dapat dilihat pada gambar 3.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.8 Listing Program Fuzzy Pada Suhu 

3.4.3 Pemodelan Sistem Kontrol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.9 Diagram blok system kontrol 
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  Dimana : 

  SP : Nilai Set point 

  E   : Nilai Error (SP – PV) 

  PV : Nilai Present Value 

Dari blok diagram system kontrol menjelaskan prinsip kerja, sebagai 

berikut : dimulai dengan pembacaan suhu ruangan oleh sensor lm35 , 

selanjutnya suhu yang terbaca akan dibandingkan dengan suhu yang 

diinginkan (setpoint) menghasilkan nilai error dan delta error. Nilai error 

merupakan selisih antara suhu yang diinginkan (setpoint) dengan suhu yang 

terbaca oleh sensor. Delta error adalah besarnya error saat ini dikurangi 

dengan besar nya error sebelumnya. Nilai error dan delta error akan di 

proses oleh kontrol PID untuk menghasilkan nilai besarnya pemanas. 

Selanjut nya untuk mengendalikan nilai parameter dari kendali PID yaitu 

nilai Kp, Ki, dan Kd, dimana nilai masing-masing akan di tentukan secara 

tunggal pada proses keluar PID. Setelah itu akan dihitung nilai output PID 

secara digital. 

 Hasil keluaran dari output PID berupa Pulse width modulation 

(PWM) yang nantinya akan mengendalikan nilai kecepatan dari motor, lalu 

motor akan mengendalikan angin masuk maupun keluar yang akan 

menstabilkan suhu didalam oven. 

a. Program Listing PID 

Listing program fuzzy yang telah dijelaskan pada gambar 3.9 ada 

juga Proses pembacaan PID terhadap nilai suhu dapat dilihat pada gambar 

3.10 yang tertera dibawah, dalam mengatur suhu dalam oven agar panas 

yang dihasilkan dapat stabil 
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Gambar 3.10 Listing Program PID Pada Suhu 

3.4.4 Pemodelan Sistem PID 
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Gambar 3.11 flowchart system alat 

Algoritma system kerja berdasarkan flowchart diatas, sebagai berikut : 

 Saat system di mulai, maka dilakukan inisialisasi yang berupa set 

point yang telah di tentukan, sensor Lm35 akan membaca keadaan 

suhu dimana nilai dari sensor suhu akan menjadi masukan yang 

berupa error dan delta error untuk masuk proses Kontrol PID. 

 Dari proses kontrol PID sendiri akan menghasilkan aksi kontrol 

motors yang telah diproses Proposional, integral, deferensial itu 

sendiri. 

 Dan proses kontrol PID akan mendeteksi apakah suhu sudah sama 

dengan set point 60 oC. Jika belum sesuai maka akan dilakukan baca 

sensor lagi. 

 Jika sesuai maka akan dilanjutkan dengan baca sensor kelembaban, 

apabila sensor kelembaban tidak sesuai maka akan kembali lagi baca 

sensor hingga sesuai yang diinginkan. 

 Dan proses sudah terkendali semua maka hasil yang diperoleh akan 

ditampilkan pada LCD, selesai. 
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3.4.5 Evaluasi Aturan 

  Evaluasi aturan adalah proses mengevaluasi derajat keanggotaan 

tiap-tiap fungsi keanggotaan himpunan fuzzy masukan ke dalam basis 

aturan yang telah ditetapkan. Basis aturan yang dibuat berdasarkan tingkah 

laku plant yang diinginkan. Keluaran Fuzzy akan menentukan nilai 

parameter PID. 

  Struktur PID yang digunakan dalam penelitian ini adalah PID 

independent, yang berarti nilai Kp, Ki dan Kd memiliki independensi nilai 

dan tidak bergantung antara satu dengan yang lain 

  Untuk menyusun aturan fuzzy terhadap nilai parameter Kp, Ki dan 

Kd, perlu diperhatikan karakteristik pengaruh dari parameter PID seperti 

pada tabel berikut : 

Tabel 3.5 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 

 


