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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kopi 

 Cooffea sp termasuk ke dalam tanaman tropis. Coffea sp memiliki kandungan 

alcohol dan cafein. Kopi memiliki manfaat dan khasiat yang baik untuk tubuh, salah 

satunya dapat meningkatkan katabolisme dan anabolisme di dalam tubuh dikarenakan 

didalam kopi terdapat kafein.. Kafein di dalam kopi juga dapat menghilangkan rasa 

kantuk . Kopi juga mempunyai sifat sebagai antioksidan sehingga baik bagi daya 

tahan tubuh. Secara umum terdapat dua jenis kopi, Arabika dan Robusta 

(Panggabean, 2012). 

Terdapat tiga macam metode yang dapat dilaksanakan untuk mengeringkan biji kopi 

antara lain : 

1.  Pengeringan Secara Alami 

 Pengeringan biji kopi secara alami dikerjakan dengan menjemur biji-biji 

kopi di bawah terik matahari langsung. Metode ini biasanya diterapkan pada saat 

musim kemarau sehingga risiko biji tersiram hujan dapat diminimalisir. 

Sebaiknya biji kopi tadi dihamparkan di latai semen, anyaman bambu, atau tikar 

serta jangan pernah meletakkannya langsung di atas tanah sebab dapat 

mengotorinya. Kopi yang sudah dihamparkan dengan ketebalan maksimal 1,5 cm 

ini dijemur selama 10-14 hari tergantung kondisi cuaca. Pada saat proses 

penjemuran berlangsung, hamparan kopi tersebut perlu dibalikkan setiap 1-2 jam 

sekali supaya kering secara merata dengan menggunakan alat garuh kayu. 

2. Pengeringan Secara Buatan 

 Proses pengeringan biji kopi secara buatan dikerjakan dengan 

menggunakan bantuan mesin pengering yang terdiri atas tromol besi yang 

memiliki dinding berlubang-lubang. Metode ini bisa dilakukan saat penjemuran 
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tidak mungkin dilakukan karena cuaca sedang mendung atau hujan. Walaupun 

membutuhkan biaya yang tidak sedikit, tetapi pengeringan dengan bantuan mesin 

ini bisa menghemat waktu pengeringan. 

3. Pengeringan Secara Kombinasi 

 Disebut metode pengeringan kombinasi karena memadukan antara 

pengeringan alami dan pengeringan buatan. Mula-mula biji kopi dijemur di 

bawah terik matahari . Setelah itu, biji kopi dikeringkan sekali lagi memakai 

mesin.. 

2.2 Arduino  

 Arduino UNO merupakan board mikrokontroler berbasis ATmega328 

(datasheet). Memiliki 14 pin input dari output digital dimana 6 pin input tersebut 

dapat digunakan sebagai output PWM dan 6 pin input analog, 16 MHz osilator 

kristal, koneksi USB, jack power, ICSP header, dan tombol reset. (Saputri Zaratul 

Nisa,dkk  ,2015)  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1  Board Arduino Uno 

Karakteristik 

Mikrokontroler  : ATMega328 

Operasi Voltage  : 5 V 

Input Voltage   : 7 – 12 V (rekomendasi) 
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Input Voltage  :  6 – 20 V (limit) 

I/O    : 14 pin (6 pin untuk PWM) 

Arus    : 50 mA 

Flash Memory  : 32 KB 

Bootloader   : SRAM 2 KB 

EEPROM   : 1 KB 

Kecepatan   : 16 MHz 

2.4  Modul Dimmer 

 Modul ini mempunyai kemampuan bisa dicontrol oleh microcontroller seperti 

Arduino, Raspberry Pi dan sebagainya, dengan adanya fitur pin zero crossing detector 

di modul ini, membuat microcontroller dapat mengetahui timing yang tepat untuk 

mengirim sinyal PWM. Untuk mengendalikan besarnya arus yang melewati elemen 

pemanas yang di catu daya AC digunakan dimmer circuit yang mana di dalamnya 

terdapat rangkaian untuk pemicuan gate TRIAC dan Zero Cross Detector 

(Prachaessardhi Rusdi Akhbar,2014,) 

 

 

Gambar 2.2 dimmer 

Spesifikasi: 

Manufacture: RobotDyn 

Tipe TRIAC: Tri-Ad BTA16 

Max AC Load Current : Continuous max 2A, peak max 5A 

AC Voltage: 110V / 220V 
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AC Frequency: 50/60Hz. 

Zero-Cross detection (with zero/cross output via pin Z/C). 

PWM controllable via pin PWM to give PSM output result. 

Input pin: TTL level 3,3V to 5V (Arduino & Raspberry Pi Compatible) 

Module Size: 63mm x 30mm x 30mm 

2.3 Motor DC 

Motor DC digunakan untuk mengubah tenaga listrik arus searah menjadi 

tenaga gerak  berupa putaran motor. Kecepatan putaran motor dan kekuatan putaran 

motor bergantung pada spesifikasi  motor. Cara kerja motor dc menggunakan kaedah 

tangan kiri. Apabila motor dialiri arus,maka motor akan berputr ke arah kiri atau 

kanan. (Agustina Sri, 2015) 

 

2.4  LCD 

M1632 module LCD 16 x 2 Baris 

 Modul LCD M1632 alat yang berfungsi sebagai tampilan. LCD M1632 

memiliki konsumsi daya yang rendah. Modul LCD jenis M1632 merupakan buatan 

Seiko Instrument yang memiliki karakteristik: 

 

Modul LCD jenis M1632 merupakan buatan Seiko Instrument yang memiliki 

karakteristik: 

a. Memiliki 16 x 2 karakter huruf yang bisa ditampilkan  

b. Terdapat  192 macam karakter  

c. Terdapat 80 x 8 bit display RAM (maksimum 80 karakter) 

d. Memiliki kemampuan penulisan dengan 8 maupun dengan 4 bit 

e. Satu sumber tegangan 5 V 

f. Otomatis reset saat tegangan diaktifkan 

g. Setiap huruf terdiri dari 5x7 dot-matrix cursor 

(Alfido, 2014) 
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2.5 DS18B20 

Suhu adalah salah satu indikator yang perlu diwaspadai oleh para petambak, 

karena lonjakan suhu yang terjadi dengan tiba-tiba dan berlangsung dalam waktu 

yang singkat dapat membuat udang kaget yang akhirnya dapat menghambat 

pertubuhan udang atau malah dapat mematikan bagi udang. Bertolak belakangnya antara 

oksigen terlarut dan suhu akan membuat udang sulit untuk berkembang. Oleh karena itu antara suhu 

dan oksigen terlarut harus diseimbangkan agar udang bisa berkembang  dengan baik ( Hidayat, et al. 

2010 ). 

 

Gambar 2.3 sensor suhu 

Sensor suhu yang digunakan pada perancangan alat yaitu sensor suhu tipe DS18B20. Y.E Saputra, 

(2014) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa sensor suhu DS18B20 merupakan 

sebuah sensor suhu dimana akurasi nilai suhu dan kecepatan pengukuran memiliki 

kestabilan yang lebih baik dari sensor suhu yang lainnya, dan mampu untuk 

pengukuran suhu didalam air (waterproof). Untuk pembacaan suhu, sensor 

menngunakan protokol 1 wire communication. DS18B20 memilki 3 pin yang terdiri 

dari +5V, Ground dan Data Input/Output. Temperature sensor DS18B20 beroperasi 
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pada suhu -55 º celcius hingga +125 º celcius. Keunggulan DS18B20 yaitu output 

berupa data digital dengan nilai ketelitian 0.5ºC selama kisaran temperature 10ºC 

sampai + 85ºC hingga mempermudah pembacaan oleh mikrokontroller  (Y. E. 

Saputra, 2014) 

2.6 Strain Gauge (load cell) 

Strain gauge merupakan transducer yang menghasilkan output yang 

proporsional dengan beban. Strain gauge atau load cell dapat mengukur nilai yang 

berasal dari gaya dan beban. Load cell mengubah  tekanan dan berat menjadi tahanan 

elektrik (Suhendra Imam, dkk, 2015) . Asep Saefurrohman,2007 melakukan 

penelitian tegangan dengan metode strain gage yang dilakukan pada plat dimana letak 

beban menentukan sensitivitas tegangan. Erinofiardi, 2007 Menguji strain gage pada 

koefisien gesek material rem. serta Abdullah M, 2010, menguji tegangan pada batang 

selindris menggunakan strain gage Rossette Delta. Ada dua tipe dasar strain gage 

yaitu (Wazis W. 2007):  

 

Gambar 2.4 load cell 
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1. Bonded 

 Bonded strain gage semua terpasang pada force member dengan bantuan 

bahan perekat. Ketika force element  meregang, strain gage akan memanjang  

2. Unbonded.  

Unbonded strain gage mempunyai satu ujung yang diletakan pada elemen 

gaya dan  force collector diletakan pada ujung yang lain.  

Ketentuan yang sering dipakai untuk menguji kelayakan system strain gage 

adalah nilai konstanta kalibrasi strain gage yang harus stabil, artinya tidak dapat 

dipengaruhi oleh perubahan waktu dan faktor lain. Ketelitian pengukuran regangan ± 

1µs pada daerah regangan ± 10 %. Untuk bisa membaca regangan dinamik dengan 

frekuensi lebih besar dari 100 kHz respon system harus sangat cepat.  

2.7 ANFIS 

ANFIS adalah teknik atau metode dalam memprediksi atau mendiagnosis, 

dengan hasil yang baik. Metode ANFIS adalah gabungan dari metode Adaptive 

Neural Network (ANN) dengan metode Logika Fuzzy. Metode fuzzy dapat 

mengoperasikan suatu penalaran dan pengetahuan manusia yang mengarah pada 

aspek kualitatif. Sedangkan ANN memiliki kelebihan untuk mempermudah dalam 

mengelompokkan objek berdasarkan karakteristik yang akan dijadikan inputan 

sistem. (Candra Dewi, dkk. 2014). 

Hasil dari penguujian yang di lakukan (Seta Samsiana. 2012) meyimpulkam 

bahwa  performa ANFIS lebih bagus dari PID, Dengan tingkat ke erroran yang 

dimiliki ANFIS lebih kecil di bandingkan dengan PID. (Seta Samsiana. 2012)  
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2.7.1  Arsitektur Jaringan ANFIS  

 

Gambar 2.5 Arsitektur Jaringan Anfis 

Menurut Afianti, dkk (2005) pada jaringan ANFIS terdapat 5 layer yaitu  

 

Layer pertama berlangsung sistem fuzzifikasi. Output dari semua titik pada lapis ini 

merupakan fungsi keanggotaan dari Input Signal. Titik pada layer ini dapat 

beradaptasi dan jika diambil fungsi Gaussian maka persamaan keluarannya adalah: 

µ𝐴𝑖(𝑥) = exp (−
(x−c)2

𝜎
)…………………………(2.1) 

Layer kedua adalah  operasi perkalian untuk implikasi fuzzy. Titik pada layer ini 

adalah tetap, dimana persamaan pada proses ini seperti berikut: 

𝑂2,𝑖 = 𝜔1 = µ𝐴𝑖    (𝑥)µ𝐴𝑖 , (𝑦), i=1,2,….  ………….(2.2) 

Layer ketiga merupakan titik tetap, dimana keluaran layer ini adalah membandingkan 

antara satu titik dengan jumlah titik yang sebelumnya. Persamaan pada proses ini 

seperti berikut: 

𝑂3,𝑖 = 𝜔𝑖 ̅̅̅̅ = −
𝜔𝑖

𝜔i+ 𝜔2
………………………….(2.3) 

Layer keempat merupakan lapis adaptasi, dimana pada layer ini dilakukan pemberian 

beban atas hasil dari layer sebelumnya. 

𝑂4,𝑖 = wi fi = wi (pix + qiy + r)…………………..(2.4) 
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Lapis kelima melakukan sistem defuzzifikasi nilai yang telah diproses pada layer 

sebelumnya. Dari proses ini dihasilkan persamaan sebagai berikut: 

𝑂5,𝑖 = ∑ 𝜔𝑖 ̅̅̅̅ 𝑓𝑖=
∑ 𝜔𝑖𝑖

𝑓𝑖

∑ 𝜔𝑖𝑖

…………………………..(2.5) 


