
PENGONTROLAN TEMPERATUR PEMANASAN  

PADA OHMIC HEATING MENGGUNAKAN ARDUINO 

UNO BERBASIS LOGIKA FUZZY 

 

SKRIPSI 

 

Oleh: 
Nilla Alvionita 

NIM 125100201111030 
 

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh 

gelar Sarjana Teknologi Pertanian 

 

 

 

 
 

 

 

 

JURUSAN KETEKNIKAN PERTANIAN 

FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN 

UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

MALANG 

2019 



ii 
 

LEMBAR PERSETUJUAN 

 

Judul TA   : Pengontrolan Temperatur Pemanasan 
pada Ohmic Heating Berbasis Logika 
Fuzzy menggunakan Arduino Uno  

Nama Mahasiswa  : Nilla Alvionita 
N I M : 125100201111030 
Jurusan : Keteknikan Pertanian 
Fakultas : Teknologi Pertanian 
 
 
 

Telah disetujui oleh : 

Pembimbing Pertama, 
 
 
 
 
 
 
Dr.Ir.Bambang Dwi Argo, DEA 
NIP. 19610710 198601 1 001 
 
 
 
Tanggal Persetujuan:………. 

Pembimbing Kedua, 
 
 
 
 
 
 
Dr.Ir.Sandra Malin Sutan, MP 
NIP. 19631231 199303 1 021 
 
 
 
Tanggal Persetujuan:………. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



iii 
 

LEMBAR PENGESAHAN 

 

Judul TA   : Pengontrolan Temperatur Pemanasan 
pada Ohmic Heating Berbasis Logika 
Fuzzy menggunakan Arduino Uno  

Nama Mahasiswa  : Nilla Alvionita 
N I M : 125100201111030 
Jurusan : Keteknikan Pertanian 
Fakultas : Teknologi Pertanian 
 
 

Dosen Penguji I, 
 
 
 
 
Dr.Ir.Bambang Dwi Argo, DEA 
NIP. 19610710 198601 1 001 

Dosen Penguji II, 
 
 
 
 
Dr.Ir.Sandra Malin Sutan, MP 
NIP. 19631231 199303 1 021 

 
Dosen Penguji III, 

 
 
 

 
Dewi Maya Maharani, STP, M.Sc 

NIP. 871025 10 1 2 0243 
 

Ketua Jurusan, 
 
 
 

 
La Choviya Hawa, STP, MP, Ph.D 

NIP. 19780307 200012 2 001 
 
Tanggal Lulus TA : …………… 

 



iv 
 

RIWAYAT HIDUP 

 

Penulis dilahirkan di Surabaya pada 
tanggal 30 Mei 1994 dengan nama lengkap 
Nilla Alvionita. Penulis adalah anak pertama 
dari tiga bersaudara yang lahir dari pasangan 
Bapak Winarta dan Ibu Setyo Rini. Penulis 
mengawali pendidikan di TK Dahlia Surabaya 
pada tahun 2000. Kemudian melanjutkan 
pendidikan Sekolah Dasar di SDN Jagir I/393 
Surabaya kelulusan 2006, dilanjutkan 

pendidikan Menengah Pertama di SMP Negeri 12 Surabaya 
kelulusan 2009, dan melanjutkan pendidikan Menengah Atas di 
SMA Negeri 10 Surabaya kelulusan 2012. Kemudian, penulis 
melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri melalui 
SNMPTN Undangan di Jurusan Keteknikan Pertanian, Fakultas 
Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya Malang dengan 
tahun kelulusan 2019. 

Pada masa pendidikannya, penulis aktif dalam 
kepanitiaan kegiatan yang diadakan Organisasi 
Kemahasiswaan, baik yang didadakan oleh LKM maupun UKM. 
Selain itu, penulis juga aktif dalam berbagai organisasi, tercatat 
di LKM tingkat Fakultas yakni mengikuti Lembaga Kepenulisan 
ARSC (Agritech Research and Study Club), LKM Bahasa 
Inggris ESP (English for Spesific Purpose), dan Himpunan 
Mahasiswa Keteknikan Pertanian (HIMATETA) sebagai anggota 
Dana dan Usaha. Selain itu, penulis sempat aktif mengikuti 
kegiatan seni tari di UKM UNITANTRI Brawijaya. Selain 
kegiatan ekstra, penulis juga aktif menjadi Asisten Praktikum di 
Laboratorium Mekatronika dan Mesin Agroindustri, serta 
mengikuti beberapa seminar yang diadakan oleh fakultas 
maupun fakultas lain, yaitu seminar robotika yang diadakan oleh 
HIMATETA UB dan seminar IC3 yang diadakan oleh Fakultas 
Ilmu Komputer Universitas Brawijaya.  
 
 
 



v 
 

HALAMAN PERUNTUKKAN 
 

“Alhamdulillah...” Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan 

Semesta Alam, Sang Pemilik Ilmu Pengetahuan, Maha Bijaksana, 

Maha Pemurah, Maha Penyayang. Terima kasih Ya Rabb atas 

waktu, ujian, maupun nikmat yang Engkau limpahkan padaku. 

Hanya Engkaulah yang mampu menguatkan hati setiap 

umatmu. 

….Terima kasih kuucapkan kepada kedua orangtuaku… 

Papa, mama, terimakasih atas dukungan, semangat, 

motivasi, dan segalanya sehingga Nilla bisa menyelesaikan studi 

ini. Walaupun memakan waktu, biaya, pikiran  tenaga, darah, 

dan air mata, Nilla bersyukur karena masih didampingi oleh 

Orangtua hebat seperti kalian. Tak lupa juga adik-adikku, Reza 

dan Febri, yang selalu mengingatkanku untuk lebih giat dan 

tidak terpengaruh oleh rasa nyaman dan malas. 

Terima kasih kuucapkan kepada Bapak dan Ibu dosen, 

yang terhormat  Bapak Bambang Dwi Argo dan Bapak Sandra 

Malin Sutan, serta Ibu Dewi Maya Maharani, atas kesabarannya 

dalam membimbing saya yang cukup rumit selama proses 

menyelesaikan tugas akhir hingga bisa tuntas. Nilla 

mengucapkan terimakasih kepada Ibu Ketua Jurusan, Ibu La 

Choviya Hawa atas pengertiannya dan kebijaksanaannya 

dalam menghadapi mahasiswa rumit seperti saya. Juga tidak 

lupa pula saya ucapkan banyak terima kasih kepada para staf 

administrasi jurusan yang sudah banyak membantu saya  

Selama proses pengerjaan di lapang, saya sangat 

berterimakasih kepada orang-orang yang sudah terlibat dan 

mengulurkan tangan juga waktunya untuk membantu saya, 

Terima kasih kepada Mas Ari Setiandi. Jika tidak bertemu Mas 

Ari, mungkin saya masih bingung dalam mengerjakan skripsi ini. 

Selain itu, kepada Bapak Heru sekeluarga, terima kasih karena 

sudah membantu Nilla mengerjakan dan membimbing saya 

seperti saudara sendiri ataupun mahasiswa bimbingan   

Kepada sahabat-sahabatku, Mbak Eva, Sholeh, Neipa, 

Iyan, Abri, Mas Puguh, Gilang, Susi, Ilham. Terima kasih karena 

kalian sudah membantuku dengan senang hati, ikhlas, meskipun 

harus ditempuh dengan perjalanan Malang-Surabaya, UB-ITS. 

Selain itu, keluarga ST10 AKF dan Pilush, walaupun jauh tetapi 



vi 
 

masih sering menyempatkan waktu untuk menjengukku, selalu 

memotivasiku, mengingatkanku untuk selalu sabar dan 

istiqomah. 
Akhirnya saya bisa menyelesaikan tugas akhir ini 

meskipun diiringi pengorbanan yang tidak sedikit. Waktu 

yang cukup lama demi menyelesaikan pendidikan S-1 

Keteknikan Pertanian ini. Selalu ada hikmah dibalik 

kesulitan.  

Semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan ilmu 

yang bermanfaat dan InsyaAllah terhitung sebagai 

Ibadah serta amalan yang selalu mengalir seiring 

berjalannya waktu. 

 

 

 

“Man Jadda wa Jadda. Man Shabara Zafira” 

 

 

“Ilmuku hadir untuk perubahan… 

…menuju Masyarakat Thoyyibah” 

 
 
“Berakit-rakit ke hulu.. 

Berenang-renang ketepian 

Bersakit-sakit dahulu.. 

Bersenang-senang kemudian” 

 
 
 
 
 
 
 



vii 
 

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR 
 

 
Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama Mahasiswa : Nilla Alvionita 

NIM   : 125100201111030 

Jurusan  : Keteknikan Pertanian 

Fakultas  : Teknologi Pertanian 

Judul TA  : Pengontrolan Temperatur Pemanasan 

  pada Ohmic Heating Berbasis Logika 

  Fuzzy menggunakan Arduino Uno 

 

 

Menyatakan bahwa, 
Tugas akhir dengan judul diatas merupakan karya asli penulis 
tersebut diatas. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan ini 
tidak benar, kami bersedia dituntut sesuai hukum yang berlaku. 
 
 
 
Malang, 14 Mei 2019 
 
Pembuat Pernyataan, 
 
 
 
 
Nilla Alvionita 
NIM 125100201111030 
 
 
 
 
 
 
 



viii 
 

Nilla Alvionita. 125100201111030. Pengontrolan Temperatur 
Pemanasan menggunakan Arduino Berbasis Logika Fuzzy. 
Tugas Akhir. Pembimbing : Dr.Ir. Bambang Dwi Argo, DEA 
dan Dr. Ir. Sandra Malin Sutan, MP.  
 
 

RINGKASAN 
 

Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan energi fosil yang 
tidak dapat diperbarui, sehingga dibutuhkan energi alternatif, salah 
satunya adalah bioetanol. Pada penelitian yang telah ada, 
pretreatment  bioetanol dilakukan dengan berbagai metode dan 
proses. Namun memerlukan waktu yang cukup lama dengan 
temperatur yang cukup tinggi dan biaya tidak sedikit. Salah satu 
proses alternatif untuk pretreatment ini yaitu menggunakan ohmic 
heating dengan menerapkan metode fuzzy untuk mengontrol 
temperatur pemanasan. Pengontrolan temperatur dilakukan 
dengan mengendalikan arus listrik yang masuk kedalam sistem 
dengan pemberian sinyal PWM. Penelitian ini menggunakan 
Arduino sebagai sistem pengendalian. Penelitian ini bertujuan 
untuk membuat dan mengaplikasikan sistem kendali temperatur 
ohmic heating, serta mengetahui pengaruh sistem kendali pada 
saat mencapai 60°C, 75°C, dan 85°C. 
 Penelitian diawali dengan persiapan bahan yaitu bubuk 
bagasse tebu 100 mesh dan NaOH 0.07 M, dilanjutkan 
perancangan alat ohmic heating, lalu pengontrolan suhu dengan 
menerapkan fuzzy yang dijalankan oleh Arduino Uno. Hasil 
akhir berupa temperatur sistem yang terkontrol. Data yang 
diperoleh yakni temperatur relatif stabil pada setpoint ketika 
pengujian. Waktu sistem untuk mencapai setpoint 60°C yaitu 2 
menit 14 detik, setpoint 75°C 2 menit 43 detik, dan setpoint 85°C 
adalah 3 menit 17 detik. Pengaruh sistem kendali terhadap 
temperatur setpoint dapat dilihat dari nilai error setiap setpoint. Nilai 
error setpoint 60°C yaitu +0.4 dan -0.2 ; setpoint 75°C yaitu +0.6 
dan -0.3 ; setpoint 85°C yaitu +0.7 dan -0.6. 
 
Kata Kunci : Arduino, Logika Fuzzy, Ohmic Heating, 
Pengontrolan Temperatur 
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Temperature of Ohmic Heating by Applying Arduino with 
Fuzzy Logic Method. TA. Supervisor: Dr.Ir. Bambang Dwi 
Argo, DEA and Co-Supervisor: Dr.Ir. Sandra Malin Sutan, 
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SUMMARY 
 

Fuel oil (BBM) is fossil energy that is non-renewable, so 
alternative energy is needed. One of them is bioethanol. In the 
existing studies, bioethanol pretreatment is carried out with various 
processes and methods. However, it is required for a long time, 
high temperature, and costs. One of the alternatives is using ohmic 
heating by applying fuzzy methods to control the heating 
temperature. Temperature control is done by controlling electric 
current which is entering the system by giving the PWM signal. 
This study is using Arduino as system control. This study aims to 
make and apply the temperature control system of ohmic heating 
and to determine the control system’s effect when it reaches 60°C, 
75°C, and 85°C 

This study began with the preparation of the materials, 
such as 100 mesh of bagasse powder and 0.07 M of NaOH liquid. 
The next was making a design of the ohmic heating instrument, 
then try the temperature control on it by applying fuzzy by running 
Arduino Uno. The result showed a controlled system temperature. 
The data obtained was a stable temperature when it reached the 
setpoints. The time was needed by the system to reach 60°C was 
2 mins 14 seconds. Meanwhile, for 75°C was 2 mins 43 seconds, 
and for 85°C was 3 mins 17 seconds. The effect of control systems 
toward the setpoints could be seen as the errors’ value. The error 
of the system when it reached 60°C was +0.4 and -0.2. Then, the 
error value when 75°C was +0.6 and -0.3. And the error value of 
the system when it reached 85°C was +0.7 and -0.6. 
 
 
Keywords: Arduino, Fuzzy Logic, Heating Control, Ohmic 
Heating 
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PENGONTROLAN TEMPERATUR PEMANASAN PADA OHMIC HEATING 
MENGGUNAKAN ARDUINO UNO BERBASIS LOGIKA FUZZY 

 
 

Nilla Alvionita 
Jurusan Keteknikan Pertanian, Fakultas Teknlogi Pertanian, Universitas Brawijaya 

Jl. Veteran, Malang 65145 
 

 
 

ABSTRAK 
 

Pada penelitian yang telah ada, pretreatment  bioetanol dilakukan dengan berbagai metode 
dan proses. Salah satu proses alternatif untuk pretreatment ini yaitu menggunakan ohmic heating 
dengan menerapkan metode fuzzy untuk mengontrol temperatur pemanasan. Pengontrolan 

temperatur dilakukan dengan mengendalikan arus listrik yang masuk kedalam sistem dengan 
pemberian sinyal PWM. Penelitian ini menggunakan Arduino sebagai sistem pengendalian. 
Penelitian ini bertujuan untuk membuat dan mengaplikasikan sistem kendali temperatur ohmic 
heating, serta mengetahui pengaruh sistem kendali pada saat mencapai 60°C, 75°C, dan 85°C. 
Penelitian diawali dengan persiapan bahan yaitu bubuk bagasse tebu 100 mesh dan NaOH 0.07 
M, dilanjutkan perancangan alat ohmic heating, lalu pengontrolan suhu dengan menerapkan 
fuzzy yang dijalankan oleh Arduino Uno. Hasil akhir berupa temperatur sistem yang terkontrol. 
Data yang diperoleh yakni temperatur relatif stabil pada setpoint ketika pengujian. Waktu sistem 
untuk mencapai setpoint 60°C yaitu 2 menit 14 detik, setpoint 75°C 2 menit 43 detik, dan setpoint 
85°C adalah 3 menit 17 detik. Pengaruh sistem kendali terhadap temperatur setpoint dapat dilihat 
dari nilai error setiap setpoint. Nilai error setpoint 60°C yaitu +0.4 dan -0.2 ; setpoint 75°C yaitu +0.6 
dan -0.3 ; setpoint 85°C yaitu +0.7 dan -0.6. 
 
Kata Kunci : Arduino, Logika Fuzzy, Ohmic Heating, Pengontrolan Temperatur 
 

 
ABSTRACT 

 

In the existing studies, bioethanol pretreatment is carried out with various processes and 
methods. One of the alternatives is using ohmic heating by applying fuzzy methods to control the 
heating temperature. Temperature control is done by controlling electric current which is entering 
the system by giving the PWM signal. This study is using Arduino as system control. This study 
aims to make and apply the temperature control system of ohmic heating and to determine the 
control system’s effect when it reaches 60°C, 75°C, and 85°C. This study began with the preparation 
of the materials, such as 100 mesh of bagasse powder and 0.07 M of NaOH liquid. The next was 
making a design of the ohmic heating instrument, then try the temperature control on it by applying 
fuzzy by running Arduino Uno. The result showed a controlled system temperature. The data 
obtained was a stable temperature when it reached the setpoints. The time was needed by the 
system to reach 60°C was 2 mins 14 seconds. Meanwhile, for 75°C was 2 mins 43 seconds, and for 
85°C was 3 mins 17 seconds. The effect of control systems toward the setpoints could be seen as the 
errors’ value. The error of the system when it reached 60°C were +0.4 and -0.2. Then, the error value 
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ABSTRAK 
 

Pada penelitian yang telah ada, pretreatment  bioetanol dilakukan dengan berbagai metode 
dan proses. Salah satu proses alternatif untuk pretreatment ini yaitu menggunakan ohmic heating 
dengan menerapkan metode fuzzy untuk mengontrol temperatur pemanasan. Pengontrolan 

temperatur dilakukan dengan mengendalikan arus listrik yang masuk kedalam sistem dengan 
pemberian sinyal PWM. Penelitian ini menggunakan Arduino sebagai sistem pengendalian. 
Penelitian ini bertujuan untuk membuat dan mengaplikasikan sistem kendali temperatur ohmic 
heating, serta mengetahui pengaruh sistem kendali pada saat mencapai 60°C, 75°C, dan 85°C. 
Penelitian diawali dengan persiapan bahan yaitu bubuk bagasse tebu 100 mesh dan NaOH 0.07 
M, dilanjutkan perancangan alat ohmic heating, lalu pengontrolan suhu dengan menerapkan 
fuzzy yang dijalankan oleh Arduino Uno. Hasil akhir berupa temperatur sistem yang terkontrol. 
Data yang diperoleh yakni temperatur relatif stabil pada setpoint ketika pengujian. Waktu sistem 
untuk mencapai setpoint 60°C yaitu 2 menit 14 detik, setpoint 75°C 2 menit 43 detik, dan setpoint 
85°C adalah 3 menit 17 detik. Pengaruh sistem kendali terhadap temperatur setpoint dapat dilihat 
dari nilai error setiap setpoint. Nilai error setpoint 60°C yaitu +0.4 dan -0.2 ; setpoint 75°C yaitu +0.6 
dan -0.3 ; setpoint 85°C yaitu +0.7 dan -0.6. 
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ABSTRAK 
 

Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan energi fosil yang tidak dapat diperbarui, 
sehingga dibutuhkan energi alternatif, salah satunya adalah bioetanol. Pada penelitian 
yang telah ada, pretreatment  bioetanol dilakukan dengan berbagai metode dan proses. 

Namun memerlukan waktu yang cukup lama dengan temperatur yang cukup tinggi dan 
biaya tidak sedikit. Salah satu proses alternatif untuk pretreatment ini yaitu menggunakan 
ohmic heating dengan menerapkan metode fuzzy untuk mengontrol temperatur 
pemanasan. Pengontrolan temperatur dilakukan dengan mengendalikan arus listrik yang 

masuk kedalam sistem dengan pemberian sinyal PWM. Penelitian ini menggunakan 
Arduino sebagai sistem pengendalian. Penelitian ini bertujuan untuk membuat dan 
mengaplikasikan sistem kendali temperatur ohmic heating, serta mengetahui pengaruh 
sistem kendali pada saat mencapai 60°C, 75°C, dan 85°C. 
 Penelitian diawali dengan persiapan bahan yaitu bubuk bagasse tebu 100 
mesh dan NaOH 0.07 M, dilanjutkan perancangan alat ohmic heating, lalu 
pengontrolan suhu dengan menerapkan fuzzy yang dijalankan oleh Arduino Uno. Hasil 
akhir berupa temperatur sistem yang terkontrol. Data yang diperoleh yakni temperatur 
relatif stabil pada setpoint ketika pengujian. Waktu sistem untuk mencapai setpoint 60°C 
yaitu 2 menit 14 detik, setpoint 75°C 2 menit 43 detik, dan setpoint 85°C adalah 3 menit 17 
detik. Pengaruh sistem kendali terhadap temperatur setpoint dapat dilihat dari nilai error 
setiap setpoint. Nilai error setpoint 60°C yaitu +0.4 dan -0.2 ; setpoint 75°C yaitu +0.6 dan -

0.3 ; setpoint 85°C yaitu +0.7 dan -0.6. 
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ABSTRACT 

 
Fuel oil (BBM) is fossil energy that is non-renewable, so alternative energy is 

needed. One of them is bioethanol. In the existing studies, bioethanol pretreatment is 
carried out with various processes and methods. However, it is required for a long time, 
high temperature, and costs. One of the alternatives is using ohmic heating by applying 
fuzzy methods to control the heating temperature. Temperature control is done by 
controlling electric current which is entering the system by giving the PWM signal. This 
study is using Arduino as system control. This study aims to make and apply the 
temperature control system of ohmic heating and to determine the control system’s effect 
when it reaches 60°C, 75°C, and 85°C 

This study began with the preparation of the materials, such as 100 mesh of 
bagasse powder and 0.07 M of NaOH liquid. The next was making a design of the ohmic 
heating instrument, then try the temperature control on it by applying fuzzy by running 
Arduino Uno. The result showed a controlled system temperature. The data obtained was 
a stable temperature when it reached the setpoints. The time was needed by the system to 
reach 60°C was 2 mins 14 seconds. Meanwhile, for 75°C was 2 mins 43 seconds, and for 
85°C was 3 mins 17 seconds. The effect of control systems toward the setpoints could be 
seen as the errors’ value. The error of the system when it reached 60°C was +0.4 and -0.2. 
Then, the error value when 75°C was +0.6 and -0.3. And the error value of the system 
when it reached 85°C was +0.7 and -0.6. 
 
 
Keywords: Arduino, Fuzzy Logic, Heating Control, Ohmic Heating 
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I.   PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Kebutuhan akan Bahan Bakar Minyak (BBM) selalu 
meningkat setiap tahunnya. Bahan Bakar Minyak (BBM) 
merupakan energi fosil yang tidak dapat diperbarui, sehingga 
dibutuhkan energi alternatif untuk mengatasi berkurangnya energi 
fosil yang tersimpan didalam bumi. Salah satu alternatif yang 
dikembangkan oleh beberapa negara termasuk Indonesia adalah 
bioetanol. Bioetanol dapat digunakan sebagai energi alternatif 
karena ramah lingkungan dan bahan baku yang melimpah di alam. 

Bioetanol yang dikembangkan di Indonesia salah satunya 
berbahan dasar bagasse tebu. Bagasse tebu merupakan produk 
limbah dari pengekstrakkan nira di industri pemurnian gula. Jumlah 
bagasse tebu yang melimpah dapat dimanfaatkan untuk produksi 
bioetanol yang berasal dari lignoselulosa. Lignoselulosa 
merupakan komponen organik yang terdiri dari lignin, 
hemiselulosa, dan selulosa. Pretreatment dilakukan untuk 
memecah lignin dan hemiselulosa, sehingga diperoleh selulosa 
yang akan diolah ke tahap berikutnya. 

Pada penelitian yang telah ada, pretreatment  bioetanol 
dilakukan dengan berbagai metode dan proses. Namun, metode 
dan proses tersebut memerlukan waktu yang cukup lama dengan 
temperatur yang cukup tinggi dan biaya tidak sedikit. Selain itu, alat 
yang digunakan belum diterapkan automatisasi pengontrolan 
temperatur. Maka dari itu, salah satu proses alternatif yang dapat 
digunakan untuk pretreatment yaitu menggunakan ohmic heating  
dan pengontrolan temperatur kala pretreatment yaitu dengan 
menerapkan logika fuzzy. 

Ohmic heating merupakan salah satu metode pemanasan 
yang telah diterapkan oleh industri pengolahan makanan dan pada 
beberapa peralatan listrik. Dengan prinsip arus listrik dialirkan 
melalui konduktor listrik untuk menghasilkan panas, ohmic heating 
mampu memanaskan bahan dengan temperatur tinggi dalam 
waktu yang singkat. Prakoso (2016) mengemukakan metode 
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ohmic heating yang digunakan dalam penelitiannya memerlukan 
kontrol otomatis untuk meningkatkan efisiensi reaktor saat proses 
berlangsung, terutama saat digunakan untuk proses pretreatment 
bioetanol. 

Ketika ohmic heating mencapai setpoint suhu, suhu akan 
tetap mengalami kenaikan meskipun alat dimatikan. Ohmic heating 
memerlukan waktu untuk mencapai kembali setpoint suhu setelah 
mengalami kenaikan. Dari permasalahan tersebut, sebuah kontrol 
diperlukan untuk mencapai kestabilan suhu yang diinginkan. 
Pengendalian temperatur sistem dalam penelitian ini 
menggunakan Kontrol Logika Fuzzy. Besarnya temperatur yang 
dikendalikan oleh kontrol logika fuzzy yaitu  60°C, 75°C, dan 85°C. 
Logika fuzzy akan dijalankan sebagai program oleh mikrokontroler 
Arduino Uno yang diolah dalam komputer. Mikrokontroler Arduino 
Uno dipilih karena lebih memudahkan pengguna (user friendly) 
dan termasuk kategori mikrokontroler open source.  

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, 
penelitian ini akan dibuat pengontrolan temperatur pemanasan 
ohmic heating dengan kontrol logika fuzzy menggunakan Arduino 
Uno untuk proses pretreatment bioetanol berbahan baku bagasse 
tebu. Pengendalian ini dilakukan dengan mengatur besar lebar 
pulsa PWM, sehingga akan diperoleh temperatur sistem yang 
stabil sesuai setpoint dengan deviasi suhu yang dihasilkan sebagai 
ukuran keberhasilan. 
 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, 
rumusan masalah dari penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana merancang dan mengaplikasikan sistem 
kendali temperatur pada ohmic heating? 

2. Bagaimana pengaruh sistem kendali temperatur ohmic 
heating pada saat mencapai 60°C, 75°C, dan 85°C? 
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1.3 Tujuan 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 
1. Merancang dan mengaplikasikan sistem kendali 

temperatur pada ohmic heating. 
2. Menganalisis pengaruh sistem kendali temperatur 

ohmic heating pada saat mencapai 60°C, 75°C, dan 
85°C. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut. 

1. Bagi peneliti, penelitian ini dapat dijadikan media dalam 
aplikasi ilmu pengetahuan yang diperoleh, serta 
menambah pengetahuan mengenai sistem kendali 
temperatur ohmic heating dengan kontrol logika fuzzy 
menggunakan arduino uno. 

2. Bagi akademisi, memberikan wawasan dan referensi 
materi untuk digunakan pada pengembangan 
penelitian selanjutnya dengan topik yang hampir sama. 

3. Bagi masyarakat, memberikan informasi dan wawasan 
tentang ohmic heating, sistem kendali temperatur pada 
ohmic heating, dan arduino uno. 

 

1.5 Batasan Masalah 

Batasan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 
1. Tidak dilakukan pengujian terhadap bahan setelah 

proses pemanasan (pretreatment). 
2. Tidak menghitung neraca energi dari proses 

pretreatment. 
3. Bahan yang digunakan selama proses berlangsung 

adalah bubuk ampas (bagasse) tebu berukuran 100 
mesh dan larutan NaOH 0.07M. 
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4. Pemrograman dilakukan menggunakan Software 
Arduino IDE. 

5. Hanya dilakukan untuk skala kecil atau skala 
laboratorium. 
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II.   TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1 Ohmic Heating 

Ohmic heating (juga disebut dengan Joule heating, 
electrical resistance heating, direct electrical resistance heating, 
electroheating, atau electroconductive heating) didefinisikan 
sebagai proses dimana arus listrik dialirkan melalui bahan dengan 
tujuan utama untuk memanaskannya. Panas dihasilkan secara 
internal yang disebabkan oleh resistansi listrik. Ohmic heating 
dibedakan dari metode pemanasan listrik yang lainnya oleh 
adanya kontak antara elektroda dengan bahan, frekuensi yang 
diterapkan (tidak terbatas kecuali diterapkan khusus untuk rentang 
frekuensi radio atau microwave), dan bentuk gelombang (juga 
tidak terbatas, meski secara tipikal adalah sinusoidal) (Vicente, et 
al., 2006). 

 

 

Gambar 2.1 Ilustrasi Ohmic heating 
Sumber : Liu and Sakr, 2014 

  

Prinsip pemanasan ohmic heating ditunjukkan pada 
Gambar 2.1. Panas dihasilkan langsung dalam bahan cair 
tersebut akibat arus listrik yang melewati bahan yang memiliki 
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hambatan listrik sehingga diperoleh energi yang menyebabkan 
temperatur meningkat (Liu and Sakr, 2014). 

Ada beberapa parameter penting mengenai ohmic heating 
menurut Liu and Sakr (2014), yaitu :. 

a. Arus, Tegangan, dan Hambatan Listrik 
Arus, tegangan, dan  hambatan listrik saling berhubungan 
pada pemanasan ohmic heating. Gradien  tegangan 
berpengaruh pada waktu pemanasan, karena resistansi 
pada bahan yang dilewati arus listrik berkaitan dengan 
sampel dan konduktivitas listrik (Liu and Sakr, 2014). 
Hubungan antara ketiga hal tersebut merujuk pada Hukum 
Ohm dengan persamaan 2.1 berikut. 

            (2.1) 
Keterangan : 
V = tegangan listrik (Volt) 
I  = arus listrik (Ampere) 
R = hambatan listrik (Ohm)           (Daryanto, 2016) 

 
b. Konduktivitas Listrik 

Salah satu parameter penting pemanasan ohmic adalah 
konduktivitas listrik bahan, karena temperatur, frekuensi, 
konsentrasi elektrolit, dan gradien tegangan. Kehadiran 
materi ionik seperti asam dan garam meningkatkan 
konduktivitas, sementara adanya konstituen polar seperti 
lemak dan lipid dapat menurunkannya (Liu and Sakr, 
2014). Konduktivitas listrik dapat dihitung menggunakan 
persamaan 2.2 berikut. 

   
  

  
 

 

  
      (2.2) 

Keterangan : 
 σ = konduktivitas listrik (S/m)  

L = jarak antara dua elektroda (m) 
 I = arus listrik (Ampere) 

V = tegangan listrik (Volt) 
 R = resistansi listrik (Ohm / Ω)  
 A = luas penampang pemanas ohmic (m2) 
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 = konstanta sel dari ohmic heating (k) 

(Darvishi, 2012) 

c. Energi Pemanasan 
Energi (P) pada sistem ohmic heating  dihitung dengan 
besarnya arus listrik dan tegangan selama waktu 
pemanasan terjadi (Liu and Sakr, 2014). 

                                 (2.3) 
Keterangan : 
P = energi total (kJ)  I = arus listrik (Ampere) 
V = tegangan (Volt)  Δt = perubahan waktu (s) 
 

d. Laju Pemanasan 
Panas dihasilkan dari temperatur sampel meningkat dari Ti 
ke Tf, sehingga besarnya panas yang diberikan ke sistem 
dihitung dengan persamaan 2.4 berikut ini (Liu and Sakr, 
2014). 

                    (2.4) 

Beberapa kelebihan dan kekurangan Ohmic heating 
menurut Liu and Sakr (2014) dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut 
ini. 
 
 
Tabel 2.1 Kelebihan dan kekurangan pada ohmic heating 

Kelebihan Kekurangan  

1. Cukup ramah lingkungan 
2. Suhu dicapai dalam waktu 

singkat 
3. Pemanasan seragam 

pada fluida dengan tingkat 
pemanasan yang cepat 

4. Biaya perawatan yang 
rendah dan efisiensi 
energi yang tinggi 

5. Mengurangi masalah 
fouling pada permukaan 

1. Minimnya informasi 
umum 

2. Sulit untuk mengontrol 
dan mengamati sistem 

3. Perlu informasi 
mengenai konduktivitas 
dan fluida 

4. Rentang frekuensi yang 
sempit 

Sumber : Liu S and Sakr M., 2014 
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2.2 Proses Termal dan Non Termal 
2.2.1 Proses Termal 

Proses termal merupakan proses pengawetan yang 
menggunakan energi panas. Tujuan utama proses termal yaitu 
untuk mematikan mikroorganisme yang dapat menyebabkan 
kebusukan dan penyakit. Tujuan proses termal lainnya yaitu 
memperpanjang umur simpan bahan/produk dan inaktivasi enzim, 
sehingga memperoleh hasil yang tahan lama dan stabil (Estiasih 
dan Ahmadi, 2009). Berbagai macam pengawetan produk dengan 
proses termal menurut Estiasih dan Ahmadi (2009) diantaranya 
sebagai berikut. 

a. Blansing  

Blansing (blanching) merupakan proses pemanasan suhu 
sedang dengan tujuan inaktivasi enzim – enzim oksidatif dalam 
buah dan sayuran sebelum diolah lebih lanjut seperti 
pengalengan, pembekuan, dan pengeringan. Suhu yang 
dibutukan blansing umumnya berkisar 75–90°C selama 1–10 
menit (Estiasih dan Ahmadi, 2009) atau sekitar 75–100°C selama 
1–15 menit (Waziiroh,dkk., 2017).  

Metode blansing yang telah diterapkan dan digunakan di 
industri diantaranya sebagai berikut (Estiasih dan Ahmadi, 2009). 

1. Hot Water Blanching 
2. Steam Blanching 
3. Hot Gas Blanching 
4. Microwave Blanching 

Dalam penelitian Afrianto, dkk (2014), suhu blansing mampu 
menghambat aktivitas enzim dan mendenaturasi protein filet, 
namun tidak dapat membunuh semua bakteri pembusuk. 
Penelitian yang dilakukan pada suhu  Peningkatan suhu 
mengakibatkan terjadinya kerusakan fisik pada filet sehingga filet 
rentan terhadap kontaminasi bakteri pembusuk selama 
penyimpanan. Sebagian besar bakteri pembusuk mati pada suhu 
121°C selama 20 menit.  
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b. Pasteurisasi 
Pasteurisasi adalah proses pemanasan makanan dengan 

tujuan membunuh mikroba pathogen dan sebagian pembusuk, 
serta inaktivasi enzim. Suhu yang digunakan yaitu suhu sedang 
(mild heat treatment), biasanya dibawah suhu 100°C dengan 
kisaran 60° – 105°C. namun proses ini tidak mematikan bakteri 
pembentuk spora, sehingga produk hasil pasteurisasi harus 
dikemas pada suhu rendah dengan penambahan pengawet, 
pendinginan, pengemasan atmosfer termodifikasi, pengaturan 
aktivitas air (Aw), dan pengaturan pH. Produk yang digunakan 
beragam, diantaranya buah-buahan, sayuran, jus buah/sayur, 
susu, telur, es krim. Metode yang digunakan dalam pasteurisasi 
terbagi menjadi 2 macam, yaitu batch dan kontinyu (Estiasih dan 
Ahmadi, 2009). 

c. Sterilisasi 
Sterilisasi merupakan proses destruksi mikroorganisme 

secara total pada bahan pangan, sehingga bahan dapat disimpan 
pada temperatur udara normal dengan umur simpan lebih lama. 
Proses sterilisasi melibatkan penggunaan panas, radiasi, bahan 
kimia atau proses pembersihan secara fisik. Jumlah panas yang 
digunakan selama proses berlangsung tergantung dari cara 
pemanasannya dan juga sifat fisik prosuk yang dipanaskan. 
Waktu proses sterilisasi dipengaruhi oleh keberadaan bakteri yang 
paling tahan panas pada bahan pangan, adanya bakteri 
pembusuk, dan kemudahan bahan pangan untuk terkontaminasi 
dan ditumbuhi oleh bakteri (Waziiroh,dkk., 2017). Beberapa faktor 
yang mempengaruhi proses sterilisasi antara lain : 

 desain peralatan 

 media pemanas 

 wadah sterilisasi 

 bentuk dan ukuran bahan pangan  

 komposisi produk  

 viskositas 
Kemudahan destruksi mikroorganisme dipengaruhi oleh beberapa 
faktor yaitu : 

 pH produk 



10 
 

 konsentrasi dan jenis bahan pengawet yang 
ditambahkan 

 aktivitas air (Aw) 
 komposisi produk 
 kompetisi dalam pertumbuhan mikroorganisme 

Sterilisasi dapat dibagi menjadi 2 kategori, yaitu sterilisasi 
panas (proses termal) dan tanpa menggunakan panas (proses 
non-termal) (Waziiroh,dkk., 2017). 

d. Microwave 
Microwave atau gelombang mikro merupakan bentuk 

energi elektromagnetik dengan frekuensi antara 300 MHz hingga 
300 GHz dan panjang gelombang 1 mm hingga 1 m (Datta and 
Anantheswaran,2001). Namun, microwave telah banyak 
diaplikasikan pada sistem pengolahan hasil pertanian & 
pengolahan pangan, sehingga frekuensi yang digunakan yaitu 
915 Hz atau 2450 Hz (Sulaiman, 2009). Estiasih dan Ahmadi 
(2009) mengemukakan tujuan dari penerapan microwave untuk 
pengolahan pangan atau hasil pertanian yaitu : 

- Menurunkan kadar air 
- Inaktivasi mikroba dan enzim 
- Mendapatkan cita rasa tertentu 

Microwave digunakan untuk pemanasan pada produk 
makanan dengan menggunakan gelombang mikro, kemudian 
diarahkan ke ruang pemanas. Adapun keuntungan dari 
penggunaan microwave yaitu waktu pemanasan yang cepat dan 
pemanasan volumetric. Namun, kekurangan dari pemanasan 
microwave yaitu terjadi ketidakseragaman pemanasan sehingga 
dapat mempengaruhi  kualitas produk pangan tersebut 
(Permatasari,dkk., 2015).  

e. Ohmic Heating 
Ohmic heating (juga disebut dengan Joule heating, 

electrical resistance heating, direct electrical resistance heating, 
electroheating, atau electroconductive heating) didefinisikan 
sebagai proses dimana arus listrik dialirkan melalui bahan dengan 
tujuan utama untuk memanaskannya. Panas dihasilkan secara 
internal yang disebabkan oleh resistansi listrik. Ohmic heating 
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dibedakan dari metode pemanasan listrik yang lainnya oleh 
adanya kontak antara elektroda dengan bahan, frekuensi yang 
diterapkan (tidak terbatas kecuali diterapkan khusus untuk rentang 
frekuensi radio atau microwave), dan bentuk gelombang (juga 
tidak terbatas, meski secara tipikal adalah sinusoidal) (Vicente, et 
al., 2006). Berbeda dengan teknologi sebelumnya,  

 

2.2.2 Proses Non Termal 

Proses termal telah banyak digunakan untuk pengawetan 
produk pangan. Akan tetapi, proses ini menerapkan pemakaian 
suhu tinggi. Proses termal mampu mematikan mikroorganisme 
patogen, namun berlawanan terhadap kualitas atau mutu dari 
produk tersebut. Adapun kualitas produk, terutama produk 
pangan, yang dimaksud seperti cita rasa, tekstur, kenampakan, 
dan kandungan gizi. Maka dari itu, proses non termal 
dikembangkan untuk mengantisipasi turunnya kualitas produk 
(Estiasih dan Ahmadi, 2009).  

Selama pengolahan non termal, produk dipertahankan 
dibawah suhu yang biasa digunakan untuk pengolahan termal. 
Penurunan kualitas produk dapat diperkecil atau bahkan tidak 
berubah apabila menggunakan proses non termal. Selain itu, 
energi yang digunakan lebih sedikit dibandingkan proses termal. 
Teknologi pengawetan non termal dikategorikan kedalam 
beberapa macam, diantaranya sebagai berikut. 

a. High Hydrostatic Pressure (HHP) 
b. Pulsed Electric Field (PEF) 
c. Ultrasonik 
d. Irradiasi 

 

2.3 Termokopel Tipe-K 

Termokopel merupakan salah satu sensor suhu dimana 
memiliki jenis logam yang berbeda disatukan salah satu ujungnya 
dan ujung tersebut dipanaskan, sehingga akan timbul beda 
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potensial pada ujung yang lainnya. Hal ini dikarenakan kecepatan 
gerak elektron dari dua material yang berbeda konduktivitas 
termalnya, sehingga mengakibatkan timbulnya beda potensial 
(Fahmi, dkk., 2016). Hal tersebut merupakan efek Seebeck, yang 
mana sesuai dengan prinsip umum termokopel. Beda potensial 
atau beda tegangan akan bertambah sesuai dengan kenaikan 
temperatur (Ibrahim, 2002). 

 

 
Gambar 2.2 Termokopel tipe K 

 

Pada penelitian ini, termokopel yang akan digunakan 
sebagai sensor temperatur adalah termokopel tipe-K. Temperatur 
yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu 60°C, 75°C, dan 
85°C.  Termokopel ini terbuat dari logam Ni-Cr (Chromel) dan Ni-
Al (Alumel) dengan rentang suhu –270 °C hingga 1350°C 
(Setiawan, 2009). Pada penelitian ini, termokopel yang digunakan 
memiliki rentang suhu suhu –200°C hingga 1250°C dengan 
spesifikasi terlampir.  

 

2.4 Arduino 

Arduino adalah salah satu pengendali mikro yang dapat 
diprogram dan dibuat dalam papan (board) mikrokontroler yang 
siap pakai dan didalamnya terdapat komponen utama yaitu chip 
mikrokontroler berjenis AVR. Arduino dalam bahasa Italia diartikan 
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sebagai teman yang berani dan dalam bahasa Inggris dinamakan 
Hardwin. Pada tahun 2005, Arduino ditemukan oleh Massimo 
Banzi dan David Cuartielles dengan tujuan awal membantu siswa 
membuat perangkat desain dan interaksi dengan harga yang 
murah. Nama awal dari proyek ini adalah Arduin Ivrea. Seiring 
perkembangan zaman, namanya diubah menjadi Arduino 
(Andrianto dan Darmawan, 2016). 

Arduino memiliki beberapa perangkat keras (hardware) 
salah satunya adalah Arduino Uno yang akan digunakan untuk 
penelitian ini. Beberapa kelebihan mikrokontroler Arduino yang 
diungkapkan oleh Syahwil (2013) yaitu: 

a. Harganya murah dan terjangkau 
b. Sederhana dan mudah pemrogramannya 
c. Perangkat lunaknya Open Source 
d. Perangkat kerasnya Open Source 
e. Tidak perlu perangkat chip programmer 
f. Sudah memiliki sarana komunikasi yaitu USB yang 

menghubungkan dengan komputer 
g. Memiliki modul siap pakai 
h. Komunitas pengguna arduino di internet sangat banyak, 

sehingga informasi bisa didapatkan dan dipelajari 
 

2.4.1 Arduino Uno 

Pada penelitian ini, Arduino Uno digunakan untuk 
menjalankan program berupa Logika Fuzzy. Arduino Uno adalah 
papan mikrokontroler berbasis ATMega328 yang memiliki empat 
belas (14) pin digital input/output (dengan 6 pin dapat digunakan 
sebagai output PWM), 6 input analog, clock speed 16 Mhz, 
koneksi USB, jack listrik, header ICSP, dan tombol reset (Gambar 
2.3). Papan ini menggunakan daya yang terhubung ke komputer 
dengan kabel USB atau daya eksternal dengan adaptor AC-DC 
atau baterai. Berikut ini spesifikasi board Arduino Uno, beserta 
gambar  dan keterangan (Syahwil, 2013). 

 Mikrokontroler   : ATMega328 

 Tegangan operasi  : 5 V 
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 Tegangan input  : 7-12 V 

 Batas tegangan input  : 6-20 V 

 Pin digital I/O   : 14 (6 pin output PWM) 

 Pin analog input  : 6 

 Arus DC per I/O pin  : 40 mA 

 Arus DC untuk pin 3.3 V : 50 mA 

 Flash memory   : 32 KB (ATMrga328) 
dimana 0.5 kb digunakan oleh bootloader 

 SRAM    : 2 KB (ATMega328) 

 EEPROM   : 1 KB (ATMega328) 
 Clock    : 16 MHz 

 

 
Gambar 2.3 Arduino Uno 

 

Keterangan : 
1. Tombol reset  7. Ground 
2. LED pin 13   8. Analog pin 
3. Digital pin    9. Power pin 
4. LED power   10. DC Power connection  
5. VCC   11. USB-B 
6. MOSI    12.  Mikrokontroler ATMega 

328 
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2.4.2 Software Arduino IDE 

Salah satu kelebihan dari arduino adalah perangkat lunak 
yang open source. Perangkat lunak (software) tersebut 
dinamakan Aduino IDE (Integrated Development Environment). 
Perangkat lunak ini digunakan untuk menulis program, kemudian 
dikompilasi menjadi kode biner, dan diunggah kedalam memori 
mikrokontroler (Syahwil, 2013). Berikut ini adalah tampilan dari 
software arduino IDE yang ditunjukkan pada Gambar 2.4. 

 

 
 

Gambar 2.4 Tampilan awal dari arduino IDE 

 

Penulisan program pada arduino dilakukan pada sebuah lembar 
kerja yang dinamakan sketch (Gambar 2.5). Salah satu contoh 
penulisan program pada sketch dapat dilihat pada Gambar 2.6 
berikut ini.  
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Gambar 2.5 Sketch Arduino IDE     Gambar 2.6 Contoh penulisan 

program  
 

2.5 Logika Fuzzy 

Logika fuzzy pertama kali diperkenalkan oleh Lothfi A. 
Zadeh pada tahun 1965. Fuzzy dalam bahasa Inggris mempunyai 
arti kabur atau samar, sehingga logika fuzzy adalah logika yang 
mengandung unsur ketidakpastian. Logika fuzzy merupakan teori 
himpunan logika yang dikembangkan untuk mengatasi konsep 
nilai yang terdapat diantara kebenaran dan kesalahan. Logika 
fuzzy berbeda dengan logika digital biasa atau Boolean. Logika 
digital biasa hanya mengenal dua keadaan yang tegas (crisp), 
yaitu ya atau tidak, 0 atau 1, on atau off. Algoritma fuzzy mencoba 
untuk menjembatani kondisi yang tidak hanya diselesaikan 
dengan pernyataan ya atau tidak, tetapi mendeskripsikan kondisi 
pertengahan antara ya dan tidak kedalam formulasi matematis 
(Irwansyah dan Faisal, 2015). 
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Logika fuzzy menggunakan bahasa untuk 
menggambarkan nilai variabel. Derajat keanggotaan dari sebuah 
nilai digunakan untuk menentukan hasil yang diinginkan 
berdasarkan spesifikasi (Kusumadewi, 2003). Contohnya, dewasa 
didefinisikan dengan berusia 17 tahun keatas. Jika menggunakan 
logika crisp, seseorang yang berusia 17 tahun kurang 1 hari akan 
didefinisikan tidak dewasa. Namun dalam logika fuzzy, orang 
tersebut dapat dinyatakan hampir dewasa. Contoh penerapan 
fuzzy pada aplikasi yaitu pengontrol suhu ruangan, prediksi cuaca, 
dan lainnya (Saelan, 2009).  

 

2.5.1 Himpunan Fuzzy 

Fuzzy set adalah himpunan dimana keanggotaan dari tiap 
elemennya tidak mempunyai batas yang jelas. Dengan kata lain, 
nilai keangotaannya tidak hanya terletak pada  0 atau 1 tetapi juga 
diantaranya. Sebagai contoh, terdapat himpunan warna netral 
yaitu hitam dan putih. Maka tiap elemen himpunan memiliki pilihan 
abu-abu (Naba, 2009). Himpunan fuzzy memiliki 2 atribut 
(Kusumadewi dan Guswaludin, 2005), yaitu : 

1. Linguistik, yaitu penggunaan bahasa alami untuk 
penamaan suatu grup yang mewakili suatu kondisi tertentu, 
misalnya tua dan muda. 

2. Numeris, yaitu suatu nilai yang menunjukkan ukuran dari 
suatu variabel, misalnya 10, 25, 50. 

Ada beberapa hal yang perlu diketahui dalam memahami sistem 
fuzzy (Kusumadewi, 2003), yaitu : 

1. Variabel Fuzzy 
Merupakan variabel yang hendak dibahas dalam sistem 

fuzzy. 
Contoh: temperatur. 

2. Himpunan Fuzzy 
Merupakan suatu kelompok yang mewakili suatu kondisi 
tertentu dalam suatu variable fuzzy.  
Contoh : Normal, hangat, panas, sangat panas. 

3. Semesta Pembicaraan 
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Keseluruhan nilai yang boleh digunakan pada operasi 
variabel fuzzy. nilai semsta pembicaraan dapat bernilai 
positif maupun negative. 

4. Domain 
Merupakan keseluruhan nilai yang diperbolehkan dalam 
semesta pembicaraan dan yang boleh untuk dioperasikan. 

 

2.5.2 Fungsi Keanggotaan 

Fungsi keanggotaan mendefinisikan bagaimana tiap titik 
dalam ruang input dipetakan menjadi bobot atau derajat 
keanggotaan antara 0 dan 1 yang dinyatakan dengan μA. 
 μA : x → [0,1] (2.5) 
Fungsi keanggotaan μA(x) bernilai 1, jika x adalah anggota penuh 
himpunan A. Sedangkan bernilai nol (0) jika x bukan anggota 
himpunan A. Fungsi keanggotaan suatu himpunan fuzzy dapat 
ditentukan dengan fungsi segitiga, trapesium, dll. 

a. Segitiga 
Kurva segitiga adalah kombinasi dari 2 garis (linear) 
seperti pada gambar 2.7 dibawah ini. 

 

 
Gambar 2.7 Kurva Segitiga 

 

Fungsi keanggotaan : 

 [       ]  {

               
   

   
      

   

   
      

   (2.6) 
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Dimana : 
a = nilai domain terkecil yang mempunyai derajat 
keanggotaan nol 
b = nilai domain mempunyai derajat keanggotaan satu 
c = nilai domain terbesaryang mempunyai derajat 
keanggotaan nol 
 
b. Trapesium 

Kurva ini memiliki bentuk seperti segitiga, dimana 
terdapat titik yang memiliki nilai keanggotaan satu.  

 

 

Gambar 2.8 Kurva trapesium 

 

Fungsi Keanggotaan : 

 [         ]  

{
 
 

 
 
                        

   

   
         

                   
   

   
               

   (2.7) 

 
Dimana : 
a = nilai domain terkecil yang mempunyai derajat 
keanggotaan nol 
b = nilai domain terkecil yang mempunyai derajat 
keanggotaan satu 
c = nilai domain terbesar yang mempunyai derajat 
keanggotaan satu 
d = nilai domain terbesar yang mempunyai derajat 
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keanggotaan nol 
x = nilai input yang akan diubah ke- 

 
c. Bahu 

 
Gambar 2.9 Kurva bahu 

 

Daerah yang terletak ditengah suatu variabel 
yang direpresentasikan dalam bentuk segitiga, pada 
sisi kanan dan kirinya akan naik dan turun. Variabel 
temperatur dengan daerah bahunya ditunjukkan  
olehGambar 2.9. 

Terkadang salah satu sisi dari variabel tersebut 
tidak mengalami perubahan. Sebagai contoh, apabila 
telah mencapai kondisi Panas, kenaikan temperatur 
akan tetap berada pada kondisi Panas. Himpunan 
fuzzy bahu digunakan untuk mengakhiri variabel suatu 
daerah fuzzy.  
 
Fungsi keanggotaan : 

 

   

{
 
 
 

 
 
 

      
   

     
      

      
      

     

     
       

      

    (2.8) 
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d. Linier naik 
Kurva linier naik ditunjukkan oleh garis yang dimulai 
dari sisi kiri bawah bergerak ke kanan atas. Gambar 
kurva direprentasikan sebagai berikut. 
 

 
Gambar 2.10 Representasi linier naik 

 

Fungsi keanggotaan : 

      {

      
     

     
      

      

     (2.9) 

 

e. Linier turun 

 
Gambar 2.11 Representasi linier turun 

 

Kurva ini digambarkan dengan satu garis yang 
bergerak dari kiri atas menuju kanan bawah, yang 
direpresentasikan pada gambar dibawah ini 
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Fungsi keanggotaan : 

 

μ    {

     

     
      

      
     (2.10) 

 

2.5.3 Operator Dasar Logika Fuzzy 

Ada beberapa operasi yang didefinisikan secara khusus 
untuk mengkombinasi himpunan fuzzy. Nilai keanggotaan sebagai 
hasil dari operasi dua himpunan sering dikenal dengan nama 
          . Ada 3 operator dasar yang diciptakan Zadeh 
(Kusumadewi, 2003) yaitu : 

a. Operator AND 
Operator ini berhubungan dengan operasi 

interseksi pada himpunan α-predikat. Operator AND 
diperoleh dengan mengambil nilai keanggotaan terkecil 
antar elemen pada himpunan yang bersangkutan. 

        min (μA[x], μB [y])         (2.11) 
b. Operator OR 

Operator ini berhubungan dengan operasi union 
pada himpunan α-predikat. Operator OR diperoleh dengan 
mengambil nilai keanggotaan terbesar antar elemen pada 
himpunan-himpunan yang bersangkutan. 

       = max (μA [x], μB[y])          (2.12) 
c. Operator NOT 

Operator ini berhubungan dngan operasi 
komplemen pada himpunan α-predikat. Operator NOT 
diperoleh dengan mengurangkan satu (1) dengan nilai 
keanggotaan elemen pada himpunan yang bersangkutan. 

 
μA’= 1 - μA[X]    (2.13) 
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2.5.4 Sistem Metode Logika Fuzzy 

a. Basis Pengetahuan 
Berisi aturan dasar dalam kendali logika fuzzy dalam 
bentuk “IF...THEN...”. Contoh bentuk aturan dasar yang 
digunakan yaitu : 

Jika X = A dan Y = B, maka Z = C 
 

 
Gambar 2.12 Sistem metode logika fuzzy 

 

b. Fuzzyfikasi 
Merupakan proses untuk mengubah nilai input yang 
bernilai tegas ke dalam fungsi keanggotaan himpunan 
fuzzy, kemudian diolah dalam mesin penalaran. Proses 
fuzzyfikasi diekspresikan sebagai berikut. 

X = fuzzyfier (X0) (2.14) 
Dengan : 

X0 = vektor nilai crisp variabel masukan 
X = vektor himpunan fuzzy sebagai variabel terdefinisi 

Fuzzyfier =  operator fuzzyfikasi yang memetakan 
himpunan crisp ke himpunan fuzzy 

c. Penalaran 
Sistem menalar nilai input untuk menentukan nilai output 
sebagai bentuk pengambil keputusan. 
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d. Defuzzyfikasi 
Kebalikan dari fuzzyfikasi, yaitu mengubah nilai dari 
himpunan fuzzy menjadi output yang bernilai tegas. Input 
dari proses defuzzyfikasi adalah himpunan fuzzy yang 
diperoleh dari komposisi aturan dasar IF-THEN. 
Defuzzyfikasi dideskripsikan sebagai  : 

 Z* = defuzzyfier (Z) (2.15) 
dengan,  

Z = hasil penalaran fuzzy 
Defuzzyfier  = fungsi defuzzyfikasi 

Z*  = output sistem kendali  
 
Metode defuzzyfikasi adalah sebagai berikut : 
1. Metode Rata-rata 

Z* = 
∑    

∑  
                             (2.16) 

2. Metode titik tengah 

Z* = 
∫        

∫      
                        (2.17) 

 

2.6 Ampas Tebu (Bagasse) 

Ampas tebu atau bagasse adalah sisa/residu berupa serat 
tebu yang diperoleh setelah proses penggilingan maupun 
ekstraksi tanaman tebu. Ampas tebu akan bernilai ekonomis tinggi 
apabila diolah lebih lanjut menjadi kulit kapal, furfural, papan 
partikel (Kristiani, R.,dkk, 2014). Umumnya pabrik gula di 
Indonesia memanfaatkan ampas tebu sebagai bahan bakar pabrik 
itu sendiri setelah bagasse mengalami pengeringan. Ampas tebu 
yang cukup kering ditunjukkan oleh Gambar 2.13. 

Berdasarkan data dari Pusat Penelitian Perkebunan Gula 
Indonesia ampas tebu yang dihasilkan sebanyak 32% dari berat 
tebu giling. Dari ampas tebu itu sebanyak 60% digunakan sebagai 
bahan bakar oleh pabrik gula, bahan baku industri seperti industri 
kertas, pulp, industri jamur, industri kanvas, dll. Sehingga, 
sebanyak 40% dari ampas tebu tersebut belum termanfaatkan 
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dengan baik. Sebagian besar bagasse mengandung lignoselulosa 
(Lestu dan Rolan, 2010). 

 

 
Gambar 2.13 Ampas Tebu 

 

Sisa bagian batang tebu dalam proses ekstraksi ini 
memiliki kadar air 46% hingga 52%, kadar serat 43-52%, dan 
padatan terlarut sekitar 2-6%. Komposisi kimia ampas tebu 
meliputi : zat arang atau karbon 23.7%, hidrogen 2%, oksigen 
20%, air 50%, dan gula 3%. Pada dasarnya serat ampas tebu 
terdiri dari selulosa, pentosan, dan lignin (Mubin dan Ratnanto, 
2005). Ketiga komposisi tersebut bisa berbeda sesuai dengan 
varietas tebu. 

Dengan kandungan lignoselulosa yang tinggi, bagas tebu 
akan digunakan sebagai bahan baku pretreatment bioetanol. 
Pada penelitian Widyawati dan Argo (2014), peningkatan selulosa 
dengan metode microwave-NaOH selama 40 menit 
menggunakan ampas tebu sebesar 33.1%. Sedangkan, hasil 
Normalasari (2016) berupa peningkatan selulosa jerami padi 
setelah pretreatment sebesar 32.78% dengan metode ohmic 
heating selama 3.25 menit. Maka, penelitian ini akan 
menggunakan ohmic heating yang mana akan dilakukan 
pengontrolan suhu pretreatment  menggunakan logika fuzzy, 
karena pada penelitian Normalasari (2016) belum menerapkan 
kontrol otomatis temperatur untuk proses pretreatment. 
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2.7 Sistem Kontrol 

Sistem kontrol merupakan pengaturan berbagai elemen 
fisik yang terhubung sedemikian rupa sehingga dapat 
mengarahkan, mengatur, maupun memerintahkan sendiri atau 
beberapa sistem lainnya. Menurut Bakshi (2008), sistem 
kontrol/kendali memiliki komponen-komponen yang terdiri dari : 

 Input : sinyal yang diberikan kepada sistem untuk 
menghasilkan output yang ditentukan 

 Output : respon nyata yang diperoleh dari sistem kontrol 
ketika input diterapkan 

 Plant : bagian dari sistem yang akan dikendalikan, atau 
disebut sebagai proses 

 Controller : elemen dari sistem itu sendiri atau bagian luar 
sistem yang mengendalikan proses 

 Gangguan : sinyal yang cenderung mempengaruhi nilai 
output sistem. 

 
2.7.1 Macam-macam Sistem Kontrol 

a. Sistem Kontrol On-Off 

Sistem kendali on-off hanya memiliki dua keadaan 
pada elemen pembangkitnya, yaitu on dan off. Sistem kendali 
ini mengakibatkan variabel proses berbentuk gelombang 
yang ditunjukkan oleh Gambar 2.14 (Muchlas, dkk., 2014). 
Misalnya, sinyal output kontroler adalah u(t) dan sinyal 
pembangkit kesalahan (dead band) adalah e(t). Sinyal u(t) 
akan tetap pada salah satu nilai maksimum atau minimum 
tergantung dari sinyal dead band positif atau negatif, 
sehingga : 

        untuk e(t) > 0   (2.18) 

        untuk e(t) < 0   (2.19) 
dimana u1 dan u2 adalah konstan. Nilai minimum u2 biasanya 
0 atau –u1. 

 



27 
 

 

Gambar 2.14 Kerja kontrol on-off dengan dead band 
 

Daerah dengan sinyal pembangkit kesalahan yang 
digerakkan sebelum terjadi switching disebut dead band. 
Dead band menyebabkan keluaran kontrol u(t) tetap pada 
nilai awal sampai sinyal pembangkit kesalahan bergerak 
mendekati nol. Dalam beberapa hal dead band terjadi 
sebagai akibat adanya penghalang yang tidak diinginkan dan 
gerakan gerakan yang hilang, hal ini dimaksudkan untuk 
mencegah operasi yang berulang-ulang dari mekanisme on-
off. Contoh pengendalian on-off yaitu pengendalian suhu 
pada setrika atau pompa listrik air otomatis (Muchlas, dkk., 
2014).  

 
b. Sistem Kontrol PID 

Sistem kontrol PID merupakan sistem kontrol loop 
tertutup yang bersifat kompatibel dengan sistem kontrol 
lainnya dan sederhana, sehingga dapat dikombinasikan 
dengan sistem kontrol lainnya seperti dengan Fuzzy control, 
Adaptif control, dan Robust control.  
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Gambar 2.15 Diagram blok sistem kontrol loop tertutup/umpan balik 

(feedback) 

 

Sistem kontrol PID memiliki fungsi sebagai berikut : 

     
           

              
  (2.20) 

Sistem kontrol PID terdiri dari 3 jenis pengaturan, 
yaitu kontrol P (Proportional), kontrol D (Derivative), dan 
kontrol I (Integral). Dalam perancangan sistem kendali PID 
yang perlu dilakukan adalah mengatur parameter P, I, atau D 
agar tanggapan sinyal output sistem terhadap input sesuai 
dengan yang diinginkan. Metode yang umum digunakan 
untuk merancang sistem kontrol PID yaitu dengan metode 
trial & error. Ini disebabkan oleh parameter Kp, Ki, Kd tidak 
independent. Respon dari sistem kontrol PID terhadap 
perubahan parameter dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut 
(Ali, 2004). 

 

Tabel 2.2 Respon sistem kontrol PID terhadap perubahan 
parameter 

Tanggapan 
Loop 

Tertutup 

Waktu 
Naik 

Overshoot 
Waktu 
Turun 

Kesalahan 
Keadaan 

Tunak 

Proporsional 
(Kp) 

Menurun Meningkat Perubahan 
Kecil 

Menurun 

Integral (Ki) Menurun Meningkat Meningkat Hilang 

Derivative 
(Kd) 

Perubahan 
Kecil 

Menurun Menurun Perubahan 
Kecil 
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2.8 Pulse Width Modulation (PWM) 
2.8.1 Definisi 

Pengendalian suhu oleh mikrokontroler pada penelitian ini 
menerapkan teknik PWM. PWM (Pulse Width Modulation) 
merupakan sebuah teknik untuk memodulasi sinyal analog 
menggunakan pulsa digital. Sinyal PWM merupakan rentetan 
pulsa dengan lebar pulsa yang berubah-ubah. Lebar pulsa PWM 
ditentukan dari pulsa ke pulsa tergantung pada rangkaian nilai 
yang merupakan sinyal termodulasi (Bağcı, 2015). 

.  

2.8.2 Prinsip Dasar 

PWM juga dikenal dengan Pulse Duration Modulation. 
Dalam PWM, lebar pulsa setara dengan amplitudo sinyal (Bhatia 
and Bhatia, 2013). Prinsip dasar dari PWM adalah memodulasi 
sinyal dengan cara mengubah lebar denyut (duty cycle) sinyal 
dalam satu siklus gelombang penuh dengan amplitudo dan 
frekuensi yang sama (Hardana, 2017). Lebar pulsa PWM 
berbanding lurus dengan amplitudo sinyal asli yang belum 
termodulasi. Dengan kata lain, frekuensi gelombang dari sinyal 
PWM adalah tetap, namun memiliki duty cycle bervariasi (antara 
0%-100%) (Syahwil, 2017). Duty cycle merupakan persentase 
dari lebar pulsa dibandingkan dengan lebar total satu siklus 
gelombang penuh (Hardana, 2017). 

Output PWM berupa sinyal digital dengan bentuk 
gelombang segiempat dimana duty cycle dari gelombang tersebut 
dapat diatur sesuai dengan kebutuhan sistem, yang mana dapat 
dilihat pada Gambar 2.16. Gelombang dapat diubah untuk 
mendapatkan sebuah tegangan keluaran yang bervariasi, yang 
mana merupakan nilai rata-rata dari gelombang tersebut (Arifin 
dan Fathoni, 2014). Pada dasarnya PWM pada penelitian adalah 
menyalakan dan mematikan relay dengan cepat. 
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Gambar 2.16 Gelombang kotak (pulsa) 

 

Arifin dan Fathoni (2014) menjabarkan tentang gambar 

diatas yang mana Ton adalah waktu dimana Voutput bernilai high 

atau 1. Dan Toff adalah waktu dimana Voutput bernilai low atau 0. 

Ttotal adalah waktu satu siklus penjumlahan dari Ton dan Toff, yang 

dinamakan periode satu gelombang. Persamaan tersebut 
dirangkum dalam persamaan 2.18 berikut ini. 

                …………………………(2.18) 

     
   

      
     …………………………(2.19) 

Kontrol suhu pada penelitian ini dengan PWM 
menggunakan Arduino. Arduino Uno memiliki pin untuk output 
PWM yang menyediakan 8-bit (28 = 256) dengan fungsi 
analogWrite(). Fungsi ini memiliki nilai minimum 0 (mewakili 0 
Volt) dan nilai maksimum 255 (mewakili 5 Volt). Namun, fungsi ini 
tidak benar-benar analog karena hanya mengemulsi sebuah 
sinyal analog dengan menggunakan pulsa digital. Sebagai contoh 
analogWrite(9, 64). Instruksi ini mengindikasikan berapa tegangan 
output pada pin 9 Arduino, dengan cara : 

      
         

              
    

     
  

   
            

yang berarti 1.25 V adalah 25% dari nilai maksimum 255, dengan 
periode on 25% dan periode off 75%. Atau dengan kata lain duty 
cycle-nya 25% (Syahwil, 2017). 
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III.   METODE PENELITIAN 
 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Perancangan alat ohmic heating dilaksanakan di 
Laboratorium Mekatronik Alat dan Mesin Agroindustri, Jurusan 
Keteknikan Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas 
Brawijaya Malang. Penelitian dilaksanakan mulai Desember 2017 
hingga Januari 2018. 

 

3.2 Alat dan Bahan 
3.2.1 Alat 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 
1. Clamp meter   :digunakan untuk mengukur 

tegangan, resistansi, dan arus listrik 
2. Ohmic heating  :digunakan sebagai reaktor 

pemanas  
3. Solid State Relay :digunakan untuk memutus dan 

menyambung arus listrik pada alat 
4. Termokopel tipe-K :sensor suhu yang digunakan untuk 

mengukur temperatur  pemanasan 
5. Arduino Uno   :digunakan sebagai pengendali dari 

sistem 
6. Software Arduino IDE :sebagai perangkat lunak untuk 

menulis program 
7. Kabel USB-B  :digunakan sebagai penghubung 

program 
 

3.2.2 Bahan 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut. 
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1. NaOH 0.07 M  : digunakan sebagai bahan 
campuran untuk proses pemanasan 

2. Bubuk bagasse 100 mesh: sebagai bahan utama untuk 
penelitian selama proses pemanasan 
 

3.3 Metode Penelitian 

Metode penelitian diawali dengan persiapan bahan, 
dilanjutkan dengan perancangan ohmic heating. Berikutnya 
pengontrolan suhu menggunakan logika fuzzy yang dijalankan 
oleh mikrokontroler Arduino Uno, dengan hasil akhir diperoleh 
suhu sistem yang terkontrol. Berikut ini diagram alir dari metode 
penelitian yang ditunjukkan pada Gambar 3.1. 

 

 
 

Gambar 3.1 Diagram alir pelaksanaan penelitian keseluruhan 

Mulai 

Bagasse Tebu 

Ohmic Heating 

Pengontrolan suhu 
dengan logika fuzzy 

Suhu 

terkontrol 

Selesai 

Persiapan bahan 
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3.3.1 Persiapan Bahan 

Bahan yang digunakan untuk penelitian ini adalah bubuk 
bagasse tebu berukuran 100 mesh dan larutan NaOH 0.07M. 
Bagasse tebu (batang tebu) dibersihkan, lalu dikeringkan selama 
kurang lebih 12 jam dengan bantuan sinar matahari untuk 
mengurangi kadar air dan menghambat aktifitas mikroorganisme. 
Kemudian bagasse dipotong kurang lebih 2 cm untuk 
memudahkan proses pengeringan berikutnya. Bagasse yang 
telah dipotong tersebut dikeringkan kedalam oven dengan suhu 
104°C (Normalasari, 2016) selama kurang lebih 6 jam agar 
bagasse tidak menggumpal saat dilakukan penggilingan. Setelah 
itu, banyaknya kadar air yang terkandung dalam bagasse dapat 
diukur. Pengecilan ukuran dilakukan melalui proses penggilingan 
dengan menggunakan alat blender  sehingga diperoleh bubuk 
bagasse. Penggilingan dilakukan untuk memecah lignin yang 
mengikat selulosa (Normalasari, 2016). Bubuk bagasse diayak 
menggunakan screener dengan diameter 100 mesh (Dehani, 
dkk., 2013). Proses persiapan bahan ini ditunjukkan dengan 
diagram alir pada Gambar 3.2. 
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Gambar 3.2 Diagram alir persiapan bahan (bubuk bagasse tebu) 

Sebelum pretreatment dilakukan, bubuk bagasse 100 
mesh dilarutkan kedalam larutan NaOH 0.07 M dengan 

Bagasse Tebu 

Mulai 

Digiling dengan blender 

Dikeringkan dengan bantuan sinar matahari selama 12 jam 

Bubuk bagasse tebu 100 mesh 

Dibersihkan 

Selesai 

Dikeringkan dengan oven suhu 104°C selama 6 jam 

Diayak menggunakan screener 

Dipotong ± 2 cm 

Bubuk bagas tebu 20 gram ditambahkan 
kedalam 200 ml NaOH 0.07 M (1:10) 
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perbandingan 1:10 (gr/ml) (Normalasari, 2016). Besarnya 
konsentrasi larutan alkali akan mempengaruhi waktu 
pretreatment. Semakin tinggi konsentrasi larutan alkali, waktu 
pretreatment akan semakin singkat. Penelitian yang telah 
dilakukan oleh Prakoso (2016) menunjukkan pada suhu 75°C 
dengan konsentrasi NaOH 0.07 M membutuhkan waktu 195 detik. 
Sedangkan, waktu pretreatment pada suhu yang sama dengan 
konsentrasi NaOH 0.05 M adalah 275 detik. Pada penelitian ini, 
bubuk bagasse yang dibutuhkan sebanyak 20 gram dengan 
larutan NaOH 0.07 M sebanya 200 ml. selanjutnya pretreatment 
dilakukan dengan variasi temperatur pemanasan yaitu 60°, 75°, 
dan 85°C.  

 

3.3.2 Perancangan Alat 

Alat yang dirancang pada penelitian ini adalah ohmic 
heating. Perancangan alat diawali dengan studi literatur guna 
memperoleh informasi mengenai gambaran umum bentuk alat, 
yang mana masih mengacu pada penelitian Prakoso (2016). Lalu, 
perancangan dimensi dan konstruksi alat dibuat dahulu. Dimensi 
yang akan diterapkan untuk alat ini yaitu sentimeter (cm). Bahan 
dan alat untuk pembuatan alat disiapkan. Adapun bahan dan alat 
yang dibutuhkan diantaranya botol kaca, stainless steel, mur, 
baut, bor, gergaji, gerinda, lem kaca, arduino, SSR AC/DC, 
termokopel tipe-K, sebuah kotak (box). Selanjutnya dilakukan 
pembuatan alat sesuai dengan perancangan dimensi dan 
konstruksi. 

Apabila alat telah terbentuk, maka dilakukan pengujian  
Pengujian dilakukan dengan mengisi air sebanyak ±500 ml 
kedalam tabung. Kemudian, steker ditancapkan ke sumber listrik 
sehingga terjadi pemanasan internal. Kenaikan temperatur 
dimonitor melalui komputer menggunakan software Arduino IDE 
dan setpoint diatur pada 60°C. Hasil keluaran berupa temperatur 
akan ditampilkan pada display. Perancangan alat ditunjukkan 
dengan diagram alir pada Gambar 3.3.  

Alat pada penelitian ini yakni ohmic heating akan 
ditempatkan dalam sebuah kotak yang mana digambarkan 
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sebagai suatu sistem. Rancangan  terdiri dari dua jenis, yaitu 
rancangan struktural dan fungsional.  

a. Perancangan alat secara fungsional 
1. Wadah berupa kotak, berfungsi sebagai wadah dari 

alat dan sistem ketika pemanasan berlangsung. 
2. Ohmic heating, berfungsi sebagai alat untuk 

berlangsungnya proses pemanasan. 
3. Termokopel tipe–K, berfungsi sebagai sensor suhu 

pada ohmic heating. 
4. Elektroda, yang terdiri dari sepasang mur dan baut, 

berfungsi dalam penyaluran arus listrik ke ohmic 
heating saat pemanasan berlangsung. 

5. Penyangga, berfungsi untuk menyangga tabung ohmic 
heating. 

6. Tombol tekan, berfungsi menentukan temperatur 
pemanasan. 

7. Control box, berfungsi sebagai wadah dari instalasi 
pengontrol temperatur.  

8. Display, berupa LCD berkarakter 16x2 berfungsi untuk 
menampilkan temperatur saat proses pemanasan 
berlangsung. 
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Gambar 3.3 Diagram alir perancangan alat 

 

Perancangan alat dimulai dari studi literatur mengenai 
ohmic heating. Tahap selanjutnya dimensi dan konstruksi alat 
dirancang terlebih dahulu. Bahan dan alat disiapkan, kemudian 
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dilakuan pembuatan alat. Setelah bangun alat selesai, dilakukan 
pengujian dengan penilaian apakah display menampilkan 
temperatur yang diinginkan pada ohmic heating atau tidak. Jika 
belum sesuai, maka dilakukan modifikasi pada rangkaian listrik 
dan komponennya kemudian diuji kembali. Jika telah sesuai, 
maka perancangan alat dikatakan selesai. 

b. Perancangan alat secara struktural 
Rancangan alat secara struktural dapat dilihat pada Tabel 

3.1 berikut ini 

 

Tabel 3.1 Desain dan keterangan alat ohmic heating beserta 
komponennya 

Gambar Alat Keterangan 

 

Alat dan komponennya 
ditempatkan dalam sebuah 
kotak besar berukuran 
panjang 40 cm, lebar 25 cm, 
tinggi 28 cm. Kotak ini 
berfungsi sebagai 
wadah/sistem yang 
didalamnya berjalan proses 
pemanasan. Pada tampilan 
luar, terdapat display LCD 
16x2 sebagai penampil 
ouput (suhu), empat buah 
tombol yang terdiri dari 
tombol on/off, start, pengatur 
suhu, dan restart. Selain itu, 
kabel penghubung sistem 
dengan sumber listrik 
dilewatkan melalui lubang 
yang berada di sisi belakang 
kotak. 
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Didalam kotak terdapat alat 
ohmic heating yang ditopang 
oleh penyangga pada kedua 
sisinya. Selain itu terdapat 
pula rangkaian listrik sistem 
yang terdiri dari arduino uno, 
SSR AC DC, modul sensor 
termokopel MAX6675, 
rangkaian listrik untuk tombol 
dan display.  
Rancangan dari alat ini 
berbentuk tabung dengan 
panjang 22.7cm dan 
diameter 8 cm, dengan 
volume maksimal adalah 1 
Liter. Bahan pembuatan 
tabung ohmic heating ini 
adalah kaca, yang mana 
bersifat tahan panas dan 
tahan terhadap basa. 

 

3.4 Perancangan Kontrol 

Perancangan kontrol pada penelitian ini memiliki beberapa 
komponen yang saling berkaitan. Logika fuzzy disusun menjadi 
sebuah program melalui software Arduino IDE dalam komputer. 
Kemudian program diinput kedalam hardware Arduino Uno. 
Logika fuzzy atau program ini digunakan untuk mengendalikan 
temperatur ohmic heating dengan memberikan sinyal perintah 
kepada solid state relay (SSR), termokopel, dan display.  

Bahan yang berupa bubuk bagas tebu dan NaOH yang 
telah tercampur dengan baik dimasukkan ke dalam tabung ohmic 
heating. Setelah rangkaian listrik pada sistem telah tersambung, 
Arduino Uno dihubungkan dengan komputer menggunakan kabel 
USB-B. Arduino Uno memberikan sinyal pada termokopel untuk 
mendeteksi temperatur awal. Sinyal perintah diberikan pada 
LCD/display untuk menampilkan temperatur awal di saat yang 
sama. Temperatur pemanasan pada penelitian ini ada 3 macam, 
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yaitu 60°C, 75°C, dan 85°C. Alat/bahan dan alur ditunjukkan 
seperti pada Gambar 3.4 berikut. 

 

 
Gambar 3.4 Diagram blok perancangan kontrol 

 

Temperatur yang pertama 60°C. Arduino Uno memberi 
masukan sinyal perintah temperatur pemanasan 60°C kepada 
termokopel. Berikutnya, alat disambungkan dengan listrik AC, 
solid state relay akan mengatur besar arus yang masuk (arus AC) 
dan diubah menjadi arus DC (karena Arduino Uno menggunakan 
arus DC), sehingga ohmic heating dan sistem menyala. Selama 
proses pemanasan berlangsung, temperatur selalu ditampilkan 
oleh LCD/display dan data temperatur direkam oleh software 
Arduino Uno. Karena penelitian ini menggunakan SSR, maka 
dilakukan pemberian nilai PWM agar arus listrik yang masuk 
mampu terkontrol dengan 
baik untuk mencapai setpoint temperatur 60°C. 

Kestabilan temperatur pemanasan pada titik setpoint 
dengan arus listrik masukan yang terkontrol, merupakan 2 hal 
yang diinginkan dalam perancangan kontrol ini. Sehingga, 
temperatur dan nilai PWM dikontrol dengan kontrol logika fuzzy. 
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Himpunan fuzzy untuk pengontrolan temperatur dibuat dengan 
fungsi keanggotaan bahu yang ditunjukkan pada Gambar 3.5.  

Himpunan fuzzy pada variabel pengontrolan suhu dibagi 
menjadi 4, yaitu dingin, sejuk, hangat, dan panas. Untuk 
menghitung nilai fungsi keanggotaan   suatu suhu  , digunakan 
beberapa persamaan pada tiap temperatur berikut ini. 

 

 
Keterangan : 
Himpunan Dingin Sejuk Hangat Panas 

Domain 0° - 45° 20° - 70° 45° - 95° 70° - 115° 

 
Gambar 3.5 Kurva fungsi keanggotaan fuzzy dari variabel suhu 

 

Fungsi keanggotaan dari variabel suhu digambarkan 
dengan representasi kurva bahu. Kurva bahu terdiri dari bahu kiri 
yang menunjukkan himpunan dingin, bahu kanan menunjukkan 
himpunan panas, dan juga kurva segitiga berada diantara bahu 
yang menunjukkan himpunan sejuk dan hangat. Himpunan fuzzy 
“bahu” digunakan untuk mengakhiri variabel suatu daerah fuzzy, 
sedangkan himpunan fuzzy “segitiga” merupakan bagian yang 
selalu bergerak naik-turun. 
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Adapun domain merupakan jangkauan dari himpunan 
fuzzy. Domain dari himpunan dingin yaitu 0° - 45°C, sedangkan 
himpunan sejuk merupakan kurva segitiga dengan representasi 
linier naik mulai dari 20° - 45°C dan representasi linier turun mulai 
dari 45° - 70°C. Begitu juga dengan himpunan hangat, terdiri dari 
representasi linier naik dengan domain 45° - 70°C dan linier turun 
dengan domain 70° - 95°C. Kurva segitiga merupakan kombinasi 
dari representasi linier naik dan turun. Sedangkan domain dari 
himpunan panas yakni 70° - 95°C.  
Untuk fungsi keanggotaan dari masing-masing set point, secara 
lebih detail dijelaskan sebagai berikut: 

1. Set point 60°C 

Untuk set point 60°C, digunakan nilai batas atas       
dan batas bawah      . Untuk menghitung nilai fungsi 

keanggotaan   suatu suhu   digunakan Persamaan 3.1 
dan Persamaan 3.2. 
 

       {

                         
    

     
              

                          

                                     (3.1) 

        {

                          
    

     
              

                          

                                   (3.2) 

 
2. Set point 75°C 

Untuk set point 75°C, digunakan nilai batas bawah 
      dan nilai batas atas       seperti yang 
ditunjukkan pada Gambar 3.5. Untuk menghitung nilai 
fungsi keanggotaan   suatu suhu   digunakan Persamaan 
3.3 dan Persamaan 3.4.  
 

        {

                          
    

     
              

                          

                                  (3.3) 
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       {

                          
    

     
              

                         

                                    (3.4) 

 
3. Set point 85°C 

Untuk set point 85°C, digunakan nilai batas bawah 

      dan nilai batas atas       seperti yang 
ditunjukkan pada Gambar 3.5. Untuk menghitung nilai 

fungsi keanggotaan   suatu suhu   digunakan Persamaan 
3.5 dan Persamaan 3.6.  
 

        {

                       
    

     
              

                         

                                (3.5) 

       {

                         
    

     
              

                          

                                   (3.6) 

  
Sebagai contoh nilai derajat keanggotaan setpoint 85°C yaitu : 

 
 Representasi linier turun (himpunan hangat) 

       [  ]   
         

       
     

 Representasi bahu (himpunan panas) 

      [  ]  
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Keterangan : 
Himpunan Lambat Normal Cepat 

Domain 0 – 400 200 – 1020 800 – 1024 
 

Gambar 3.6 Kurva fungsi keanggotaan nilai PWM 

 

Selain pengontrolan suhu, dilakukan pengontrolan nilai 
PWM juga yang gunanya untuk mengontrol arus listrik yang masuk 
kedalam sistem untuk mencapai temperatur yang diinginkan. 
Pengontrolan nilai PWM pada tiap setpoint temperatur berbeda 
ditunjukkan pada Gambar 3.6. Pada pengontrolan ini juga 
menggunakan fungsi keanggotaan bahu dengan 3 himpunan, yaitu 
lambat, normal, dan cepat. 

Variabel nilai PWM direpresentasikan dengan kurva bahu. 
Domain dari himpunan lambat yaitu 0 – 400 yang ditunjukkan oleh 
bahu kiri. Sedangkan domain dari himpunan normal yaitu 200 – 
1020 yang ditunjukkan dengan kurva segitiga. Dan domain dari 
himpunan cepat yaitu 800 – 1024 yang ditunjukkan oleh bahu 
kanan. Fungsi keanggotaan dirumuskan dengan Persamaan 3.7, 
Persamaan 3.8, dan Persamaan 3.9 berikut. 
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1. Nilai output PWM Sistem 
 

        {

                   
     

       
             

                             

   (3.7) 

        

{
 
 

 
 
                          
     

       
                

            
      

        
                

 

  (3.8) 

       {

                         
     

        
                 

                          

    (3.9) 

 
Sebagai contoh, derajat keanggotaan dari PWM 500 yaitu : 

 Representasi himpunan normal naik  

       [   ]  
       

       
      

 

Tabel 3.2. Basis aturan fuzzy dari input set point dan himpunan 
suhu   

SetPoint 
Himpunan Suhu 

Dingin-Sejuk Sejuk-Hangat Hangat-Panas 

P1 V2, V3 V2, V3 V3, V1 
P2 V2, V3 V2, V3 V2, V1 
P3 V2, V3 V2, V3 V2, V1 

 
Keterangan : 
P1 60°C V1 PWM Lambat 
P2 75°C V2 PWM Normal 
P3 85°C V3 PWM Cepat 

 

Berdasarkan representasi kurva bahu dan fungsi 
keanggotaan dari variabel suhu dan nilai PWM, maka dibuatlah 
beberapa aturan fuzzy (fuzzy rules) yang ditunjukkan Tabel 3.2. 



46 
 

Adapun penjabaran dari aturan fuzzy ini dilampirkan pada 
Lampiran 1. Input terdiri dari himpunan suhu dan setpoint, dengan 
output adalah PWM. Himpunan suhu dibagi kedalam 3 kombinasi, 
yaitu himpunan dingin-sejuk, sejuk-hangat, dan hangat-panas. 
Setpoint disimbolkan dengan P1 adalah  60°C, P2 adalah 75°C, 
dan P3 adalah 85°C. Penelitian diharapkan memperoleh nilai 
output berupa PWM yang ditunjukkan oleh V1 (PWM lambat), V2 
(PWM normal), dan V3 (PWM cepat). 

 

3.5 Diagram Blok Pengendalian Sistem pada Alat 

Pengendalian sistem pada ohmic heating ditunjukkan 
dalam bentuk diagram pada Gambar 3.7 berikut ini. 

 

 
Gambar 3.7 Diagram blok pengendalian sistem pada alat 
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3.6 Perancangan Sistem Kerja Alat 

 
 

Gambar 3.8 Sistem kerja alat 
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IV.   HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

4.1 Hasil Rancangan Alat 

Reaktor ohmic heating merupakan alat yang dirancang 
untuk melakukan proses pretreatment bahan berlignoselulosa 
yaitu bagasse tebu. Reaktor ini memiliki komponen/bagian utama, 
yaitu tabung ohmic heating. Tabung ini digunakan sebagai tempat 
menjalankan proses pemanasan/pretreatment bahan. Tabung ini 
berasal dari kaca dengan panjang 22.7 cm dan diameter 8 cm.  

 

 
Gambar 4.1 Hasil rancangan alat ohmic heating dengan Arduino Uno 

 

Selain itu terdapat beberapa komponen utama lainnya. 
Bagian tengah tabung dipasang sensor suhu termokopel tipe-K 
dengan tujuan untuk membaca besarnya suhu pemanasan dalam 
bahan dan ohmic heating. Di bagian sisi tabung dipasang 
elektroda yang terdiri dari lempeng stainless steel dan 2 buah 
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pasang mur dan baut. Mur dan baut ini digunakan sebagai 
penghubung antara kabel dari listrik rumah dengan lempeng 
stainless stee/ elektroda, sehingga arus listrik mengalir kedalam 
bahan. Reaktor ohmic heating didukung oleh penyangga berkaki 
dua. Selain itu, pembacaan temperatur selama pemanasan 
ditampilkan pada LCD 16x2 atau display. Besar arus listrik selama 
pemanasan diukur menggunakan clamp meter. 

Perbedaan dengan alat yang telah ada yaitu terletak pada 
mikrokontroler yang diterapkan dalam penelitian ini. Mikrokontroler 
yang digunakan adalah Arduino Uno yang mana digunakan untuk 
otomatisasi temperatur pemanasan pada alat. Caranya yaitu 
mempercepat kenaikan suhu awal, kemudian mempertahankan 
temperatur yang diinginkan setelah setpoint tercapai. Kontrol 
temperatur pada proses pemanasan penelitian ini yakni dengan 
penerapan PWM pada tiap perlakuan. Adapun software yang 
digunakan untuk mengontrol pemanasan yaitu Arduino IDE, yang 
merupakaan opensource software berasal dari Arduino itu sendiri. 
Perlakuan yang diberikan ada tiga temperatur, yaitu  60°C, 75°C, 
dan 85°C. 

 

4.2 Hasil Rancangan Hardware 
4.2.1 Tabung Ohmic Heating 

Berikut ini tampilan dari tabung ohmic heating yang 
ditunjukkan pada Gambar 4.2.  

 

 
Gambar 4.2 Tabung ohmic heating 
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Saat perancangan tabung, bahan yang digunakan adalah 

tabung kaca. Pemilihan tabung berbahan kaca dikarenakan kaca 

merupakan isolator listrik yang baik. Tabung ini memiliki panjang 

22.7 cm  dengan diameter 8 cm. Ketebalan dari tabung kaca ini ± 

0.2 cm. Alat ini memiliki volume ± 700 ml atau 0.7 liter. Selain itu, 

elektroda dipasang pada kedua sisi tabung. Elektroda ini terbuat 

dari lempeng stainless steel, merupakan konduktor listrik yang 

baik, untuk menghantarkan arus listrik kedalam bahan 

  

4.2.2 Sensor Suhu Termokopel  

Pada saat perancangan, termokopel dipasang pada 

tengah tabung. Tujuannya agar sensor mampu membaca 

besarnya temperatur saat sebelum hingga proses pemanasan 

selesai. Bagian tengah tabung dibuat lubang dengan ukuran ± 0.5 

cm sesuai dengan diameter ujung sensor. Setelah sensor 

dipasang, direkatkan dengan lem yang mengelilingi bagian tengah 

tabung 

Pemberian lem yang mengelilingi bagian tengah tabung 

dimaksudkan agar tabung tidak mengalami keretakan pada titik 

sensor. Karena, arus listrik yang masuk, maka akan menghasilkan 

panas internal. Kemudian, panas tersebut diubah menjadi 

tegangan oleh sensor agar didapatkan pembacaan nilai 

temperatur. Sensor termokopel ini menggunakan modul MAX6675 

sebagai penghubung dengan Arduino. 

 

4.2.3 Display LCD 16X2 

Selama proses pemanasan berlangsung, temperatur yang 
diperoleh dari termokopel direkam oleh program Arduino. 
Kemudian, Arduino Uno memberikan sinyal perintah untuk display 
menampilkan temperatur. Display yang digunakan adalah LCD 
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karakter 16x2. Hasil yang tertera pada layar yaitu “suhu 
pemanasan :” pada baris pertama dan “besar derajat temperatur 
yang terbaca dalam °C” pada baris kedua. Fungsinya adalah 
memudahkan dalam mengetahui besarnya temperatur saat 
proses pemanasan berlangsung.  

 

4.3 Hasil Rancangan Software 

Rancangan software dalam penelitian ini menggunakan 
software Arduino IDE versi Arduino 1.8.4. Program yang dibuat 
dalam software ini diantaranya tampilan display dan besar lebar 
pulsa PWM. Adapun salah satu program yang ditunjukkan oleh 
Gambar 4.2 berikut ini merupakan rancangan program untuk 
pengujian pada temperatur 60°C. Pada gambar 4.3 terdapat 
perintah “void loop()” yang berfungsi untuk menjalankan program 
secara berulang. 

 

   
     Gambar 4.4 Hasil monitoring 

temperatur 
Gambar 4.3 Rancangan program 
untuk pengujian  pada T = 60°C 
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Pada rancangan ini, output yang diperoleh berupa temperatur yang 
mana pengambilan data dilakukan dua detik sekali. Temperatur 
awal dalam pengujian ini yakni 35°C, yang mana merupakan suhu 
didalam sistem saat itu. Data yang direkam oleh software 
ditampilkan oleh serial monitor yang sudah tersedia didalam 
software Arduino IDE. Data hasil pengujian ditunjukkan oleh 
Gambar 4.4. Data yang telah diperoleh tersebut selanjutnya akan 
diolah kedalam bentuk grafik dengan menggunakan aplikasi 
Microsoft Excel. 
 

4.4 Hasil Pengujian 
4.4.1 Kadar Air Bagasse 

Pengukuran kadar air dilakukan terhadap bagasse tebu 
sebelum dilakukan proses pemanasan. Setelah dilakukan 
pengecilan ukuran, bagasse tebu dihiling menggunakan blender 
sehingga diperoleh serbuk bagasse tebu. Dari hasil pengukuran 
diperoleh kadar air (bb) dari bagasse sebesar 9.36% (bb). Hasil ini 
diperoleh dari pengukuran kadar air basis basah, dengan berat 
awal 10 gram bagasse tebu. Kemudian diukur berat keringnya 
sebesar 9.06 gram. Sehingga kadar air serbuk bagasse ini 
diperoleh sebesar 9.36%. Salah satu sifat fisikokimia ampas tebu 
yang dianalisis dalam penelitian pretreatment untuk pembuatan 
bioetanol adalah kadar air. Berdasarkan penelitian yang dilakukan 
oleh Gunam,dkk (2011), kadar air serbuk ampas tebu yang 
terukur adalah 7.92%. Sedangkan pada penelitian Gunam (1997) 
dalam Gunam, dkk (2011)  diperoleh kadar air ampas tebu 
sebesar 9.67% (Gunam, 1997 dalam Gunam,dkk.,2011) 

 

4.4.2 Pengujian Awal pada Alat tanpa Penerapan Kontrol 

Pada awal pengujian alat, hanya dilakukan monitoring 
untuk mengetahui temperatur tanpa menerapkan kontrol. Hasil 
monitoring perubahan temperatur selama pengujian pada alat 
dapat dilihat pada Lampiran 3a. 
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Gambar 4.5 Monitoring temperatur alat untuk pengujian awal tanpa 

menerapkan kontrol dengan Tset = 60°C 

Pengujian awal pada alat dilakukan tanpa kendali fuzzy 
dan penerapan lebar pulsa PWM dengan temperatur set 60°C. 
Temperatur awal pengujian adalah 26°C, yang merupakan 
temperatur lingkungan pada saat pengujian dilakukan. Setelah 
memperoleh data kemudian dibuat kedalam grafik yang 
ditunjukkan oleh Gambar 4.5. 

Berdasarkan Gambar 4.5 diatas, sistem mencapai 60°C 
dibutuhkan waktu sekitar 2600s atau 43 menit. Sistem masih 
mempertahankan suhu 60°C hingga waktu menunjukkan 3000s. 
Pada waktu menunjukkan 3200s mulai terjadi penurunan suhu 
hingga waktu menunjukkan 6000s. Pada detik ini, sistem 
dimatikan sehingga grafik bergerak turun setelah setting point 
tercapai. 

Dari hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa suhu 
setpoint dicapai dengan waktu cukup lama. Hal ini dikarenakan 
sistem memperoleh tegangan listrik maksimal yang 
mengakibatkan ohmic akan terus menerima tegangan yang sama 
sehingga terjadi kenaikan suhu. Selain itu, fuzzy tidak berperan 
dalam pengujian ini sehingga tidak ada 
pengontrolan/pengendalian terhadap suhu maupun nilai PWM. 
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Kegunaan dari nilai PWM pada pengujian dimaksudkan untuk 
mempercepat waktu pemanasan atau mempersingkat waktu 
sistem untuk mencapai setting point yang digunakan pada 
pengujian berikutnya.     

 

4.4.3 Hasil Pengujian dengan Penerapan Kontrol 

Pengujian dilakukan dengan menerapkan lebar pulsa 
PWM (Pulse Width Modulation) yang berbeda untuk titik 
temperatur tertentu, dengan maksud mengontrol besarnya arus 
listrik yang masuk. Suhu dan nilai PWM dikendalikan oleh kontrol 
fuzzy. Pada pengujian ini, pengambilan data oleh komputer 
dilakukan 2 detik sekali. 

 
a. Hasil Pengujian pada Tset = 60°C 

Suhu awal pada pengujian ini adalah 35°C, dimana 
merupakan suhu lingkungan saat itu. Gambar 4.6 menunjukkan 
hasil pengujian yaitu settling time dalam keadaan steady dicapai 
dalam waktu 140 detik atau 2 menit 20 detik ketika suhu telah 
mencapai 60°C. Penerapan nilai PWM pada pengujian ini 
menghasilkan waktu lebih singkat untuk mencapai setpoint 
dibandingkan dengan perlakuan tanpa kontrol. Hal ini 
berdasarkan basis aturan fuzzy yang ditunjukkan oleh Tabel 3.2 
ataupun Tabel 1 (dalam Lampiran 1), dimana untuk mencapai P1 

(60°C) diberikan nilai PWM kategori normal-cepat (V2, V3). 
Adapun nilai PWM kategori normal-cepat ditunjukkan Tabel 2 
dalam Lampiran 1.  

Hasil pengujian menunjukkan sistem memiliki error 
dengan negative error sebesar -0.2 dengan suhu 59.8°C dan 
positive error sebesar +0.4 dengan suhu 60.4°C. Error yang 
terjadi berasal dari keadaan sistem saat mengalami kestabilan. 
Setelah sistem mulai stabil, yakni memasuki waktu 208s yang 
mana suhu kembali pada 60.0°C, suhu maksimum tercatat 60.4°C 
dan suhu minimum sebesar 59.8°C. Kemudian, delta error yang 
diperoleh sebesar 0.6. Data hasil pengujian dapat dilihat pada 
Lampiran 3b. Nilai error diperoleh dari perhitungan selisih antara 
setpoint dengan temperatur aktual. Sedangkan, delta error 
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diperoleh dari nilai error saat ini dikurangi dengan nilai error 
sebelumnya (Aisuwarya dan Yuliharti, 2017). Perhitungan nilai 
error dan delta error dapat ditunjukkan dalam bentuk persamaan 
pada Lampiran 3e. Data hasil pengujian dapat dilihat pada 
Lampiran 3b, dengan hasil berupa grafik monitoring yang 
ditunjukkan oleh Gambar 4.6.  

 

 
Gambar 4.6 Grafik monitoring pada Tset = 60°C 

Waktu (Menit) 
Nilai Error 

(± set point) 
ΔError 

2 menit 20 detik  
+ 0.4  
- 0.2  

0.6 

 

b. Hasil Pengujian pada Tset = 75°C 
Temperatur awal untuk pengujian ini adalah 32.25°C. 

Temperatur awal yang berbeda dari perlakuan sebelumnya 
diakibatkan oleh pemakaian alat sebelumnya membutuhkan 
waktu cukup lama untuk menormalkan suhu didalam alat dan juga 
temperatur lingkungan pada saat itu berperan dalam penentuan 
temperatur awal pemanasan. Dari hasil pengujian, settling time 
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untuk mencapai suhu 75°C adalah 163 detik atau 2 menit 43 
detik. Data hasil pengujian dapat dilihat pada Lampiran 3c. 

 
Gambar 4.7 Grafik monitoring pada Tset = 75°C 

Waktu (Menit) 
Nilai Error 

(± set point) 
ΔError 

2 menit 43 detik  
+ 0.6  
- 0.3  

0.9 

 

Berdasarkan Gambar 4.7, grafik masih mengalami 
kenaikan melebihi setpoint. Ini menandakan bahwa suhu sistem 
mengalami overshoot walaupun PWM bernilai nol (low) 
(Lampiran 3c). Namun sistem membutuhkan waktu kurang lebih 
100 detik untuk kembali pada suhu setpoint, yakni dari detik ke-
163 hingga detik ke-264. Berdasarkan basis aturan fuzzy yang 
ditunjukkan oleh Tabel 3.2 ataupun Tabel 1 (dalam Lampiran 1), 
dimana untuk mencapai P2 (75°C) diberikan nilai PWM kategori 
normal-cepat (V2, V3). Adapun nilai PWM kategori normal-cepat 
dapat dilihat pada Tabel 2 dalam Lampiran 1. Hasil pengujian 
mengindikasikan besar nilai error  sistem yang diperoleh dari 
selisih antara nilai pembacaan sensor yang ditunjukkan saat itu 
terhadap setpoint. Setelah sistem mencapai keadaan stabil, maka 
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diperoleh suhu maksimum dan minimum sebesar 75.6°C dan 
74.7°C. sehingga didapatkan nilai error +0.6 dengan suhu 75.6°C 
dan nilai error -0.3 dengan suhu 74.7°C, serta delta error sebesar 
0.9. 

c. Hasil Pengujian pada Tset = 85°C 
Berikutnya, pengujian dilakukan pada temperatur 85°C. 

Waktu yang dibutuhkan sistem untuk mencapai setpoint lebih 
lama daripada set point sebelumnya. Data hasil pengujian untuk 
temperatur setpoint  85°C ditunjukkan pada Lampiran 3d. 

 

 
Gambar 4.8 Grafik monitoring pada Tset = 85°C 

Waktu (Menit) 
Nilai Error 

(± set point) 
ΔError 

3 menit 17 detik  
+ 0.7  
- 0.6  

1.3 

 

Temperatur awal pada pengujian ini adalah 30.8°C. Pada 
perlakuan ini, temperatur awal lebih rendah daripada 2 perlakuan 
sebelumnya. Hal ini dikarenakan suhu didalam tabung turun 
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secara alamiah akibat didiamkan lebih lama dan tidak adanya 
pendingin sistem untuk mengeluarkan panas yang masih terdapat 
didalam sistem. Berdasarkan Gambar 4.8, sistem memerlukan 
waktu 197 detik atau 3 menit 17 detik untuk mencapai temperatur 
setpoint 85°C. Hasil yang ditunjukkan oleh Gambar 4.8 bahwa alat 
masih mengalami peningkatan suhu sebelum kondisinya steady. 
Keadaan ini sama seperti pengujian alat dengan setpoint 75°C. 
Keadaan ini memungkinkan adanya disturbance atau gangguan 
selama proses pemanasan berlangsung. Waktu pemulihan sistem 
untuk kembali pada suhu 85°C selama kurang lebih 115 detik, 
yaitu dari detik ke-197 hingga detik ke-312.  

Berdasarkan basis aturan fuzzy yang ditunjukkan oleh 
Tabel 3.2 ataupun Tabel 1 (dalam Lampiran 1), dimana untuk 
mencapai P2 (85°C) diberikan nilai PWM kategori normal-cepat 
(V2, V3).setelah kondisi stabil tercapai, suhu maksimum dan 
minimum pada saat pemanasan yaitu 85.7°C dan 84.6°C. 
Sehingga, nilai error yang dihasilkan yaitu sebesar +0.7 dengan 
suhu 85.7°C dan -0.6 dengan suhu 84.6°C, sesrta delta error 
sebesar 1.3. 

 

Tabel 4.1 Hasil pengujian dari tiga temperatur set point yang berbeda 

T. set point 
(°C) 

Waktu (Menit) 
Nilai Error 

(± set point) 
ΔError 

60 2 menit 20 detik  
+ 0.4 
- 0.2 

0.6 

75 2 menit 43 detik  
+ 0.6 
- 0.3 

0.9 

85 3 menit 17 detik  
+ 0.7 
- 0.6 

1.3 

 
Berdasarkan Gambar 4.6, 4.7, dan 4.8, maka hasilnya 

dirangkum kedalam Tabel 4.1. Didalam Tabel 4.1 berikut memuat 
hasil pengujian berupa waktu mencapai setpoint (settling time) 
dan nilai error pada masing-masing setpoint, serta ΔError (delta 

error) yang merupakan selisih antara T.setpoint dengan Taktual.  
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Temperatur setpoint 85°C dicapai dalam waktu yang lebih 
lama dibandingkan dengan temperatur setpoint  60°C dan 75°C. 
Sehingga, semakin tinggi temperatur diperlukan waktu lebih lama 
dan arus listrik yang lebih besar. Semakin mendekati titik setpoint 
arus listrik yang mengalir kedalam sistem akan meningkat. Error 
yang terjadi pada sistem diukur ketika temperatur mengalami 
kestabilan. Berdasarkan hasil pengujian, nilai error diperoleh dari 
perhitungan selisih antara setpoint dengan temperatur aktual. 
Sedangkan, delta error diperoleh dari nilai error saat ini dikurangi 
dengan nilai error sebelumnya (Aisuwarya dan Yuliharti, 2017). 

Selama pengujian, sistem mengalami kondisi dimana 
setelah mencapai setpoint temperatur menunjukkan kenaikan 
hingga titik maksimum. Waktu mencapai titik maksimum saat 
mengalami overshoot atau peak time pada ketiga setpoint 
berbeda-beda. Peak time pada setpoint 85°C lebih singkat 
daripada setpoint 60°C dan 75°C. Ini dikarenakan pemberian 
sinyal PWM pada temperatur yang mendekati setpoint. Hasil 
monitoring pengujian dapat dilihat pada Lampiran 3b, 3c, dan 3d. 
Untuk setpoint 60°, sinyal PWM sebesar 875 diberikan pada saat 
55°≤T≤60°C. Sedangkan sinyal PWM sebesar 500 diberikan pada 
saat  68°≤T≤75°C untuk setpoint  75°C. Sementara, pemberian 
sinyal PWM sebesar 475 diberikan pada saat 79°≤T≤85°C untuk 
setpoint 85°C. Sehingga, saat setpoint 85°C tidak memerlukan 
waktu yang lama mencapai titik maksimum. Pada penelitian ini 
nilai PWM digunakan untuk mempercepat waktu untuk mencapai 
setting point. Sehingga suhu dan arus listrik dapat dikendalikan 
menggunakan kontrol fuzzy.  

Menurut Nusyura (2015), pengendalian suhu pada sistem 
menghasilkan respon suhu yang baik jika menggunakan kontrol 
logika fuzzy. Hal ini ditunjukkan dengan penelitiannya yaitu respon 
suhu pada laptop tanpa sistem pengendali dengan setpoint 50°C 
memperlihatkan suhu tertinggi sebesar 58.32°C dan settling time 
untuk mencapai setpoint adalah 119 detik. Ketika sistem diberi 
gangguan, recovery time tidak dapat dicapai oleh sistem. 
Sedangkan, respon suhu laptop menggunakan sistem pengendali 
dengan setpoint yang sama memperlihatkan suhu tertinggi yaitu 
51.41°C dengan settling time adalah 196 detik. Namun saat 
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diberikan gangguan, sistem memiliki waktu pemulihan (recovery 
time) selama 42 detik. 

Namun, nilai error dan settling time pada penelitian ini 
masih dapat diperkecil apabila dikombinasikan dengan kontrol 
PID. Menurut Madyanto, dkk (2010), kendali PID dengan 
penalaran logika Fuzzy pada sistem yang diuji telah bekerja 
secara optimal, dimana semua respon sistem untuk referensi 
yang berbeda dapat mencapai keadaan stabil. Pada 
penelitiannya, suhu referensi dinaikkan dari 34.5°C menjadi 44°C 
memiliki waktu naik yaitu 100 detik dengan waktu penetapan 200 
detik, kemudian suhu referensi dari 41°C menjadi 45°C memiliki 
waktu naik yaitu 63 detik. 

 

4.4.4 Pengujian Nilai Fuzzy 

Pengujian ini dimaksudkan untuk menguji apakah kontrol 
yang telah dibuat sesuai dengan yang diharapkan. Output dari 
pengujian menggunakan fuzzy ini berupa nilai PWM yang akan 
berpengaruh pada tegangan keluaran. Berdasarkan rancangan 
alat, tegangan operasi dari mikrokontroler Arduino Uno adalah 5 
Volt. Apabila hasil tegangan keluaran  melebihi 5 Volt, maka alat 
akan mati/rusak. Selain itu, tegangan keluaran juga akan 
menunjukkan berapa persen duty cycle dari PWM itu sendiri. 
Resolusi PWM yang digunakan pada penelitian ini adalah 10 bit, 
sehingga 210 = 1024. Artinya, fungsi ini memiliki nilai minimum 0 
(mewakili 0 Volt) dan nilai maksimum 1023 (mewakili 5 Volt). 
Resolusi adalah jumlah variasi perubahan nilai dalam PWM 
tersebut (Susilo, 2012). Adapun persamaan yang digunakan untuk 
menghitung berapa besar tegangan output alat dapat dilihat pada 
persamaan 2.19. 

Pengujian ini menggunakan logika fuzzy dengan fungsi 
AND, yaitu dengan mengambil nilai minimum. Penggunaan logika 
AND mengidentifikasikan pemakaian fungsi min dalam 
perhitungan, yaitu mencari nilai terkecil. Sebagai contoh, bila 
suatu himpunan fuzzy pada temperatur 60°C diperoleh min(0.6 ; 
0) = 0. Nilai ini akan digunakan untuk mencari nilai output pada 
defuzzifikasi. Output akhir dari fuzzy yang berupa nilai PWM 
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ditentukan dari proses defuzzifikasi. Output dari setiap rule 
masing-masing setpoint akan digabungkan dengan operator min. 
Setelah itu perhitungan dilakukan menggunakan metode Rata-
Rata (COA) untuk menentukan nilai output defuzzifikasi. Dari hasil 
perhitungan, maka diperoleh output PWM sebesar 562. Bentuk 
rules dapat dilihat pada Lampiran 1. 
Persamaan Metode Rata-Rata : 

 

   
     

   
 

 

  

(       )  (       )  (          )  (       )  (          )

 (       )

                         
 

   
      

    
     

 
Tegangan output : 
 

      
         

    
         

 

       
   

    
          

 
               
 

4.4.5 Kuat Arus Listrik 

Dari hasil pengujian diperoleh hasil pengukuran kuat arus 
listrik terhadap waktu pemanasan pada 3 variasi setpoint suhu 
yang ditunjukkan oleh Gambar 4.8. Data arus listrik dari ketiga 
variasi setpoint dapat dilihat pada Lampiran 3. Seluruh proses 
menggunakan tegangan yang sama yaitu 210 V. 

 
 
 



62 
 

 
 

 

 
(a) 

 
(b) 

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0 40 80 120 160 200 240 280

A
ru

s 
Li

st
ri

k 
(A

m
p

e
re

) 

Waktu (s) 

Arus Listrik (A)

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0 60 120 180 240 300 366 426

W
ak

tu
 (

s)
 

Arus Listrik (Ampere) 

Arus Listrik (A)



63 
 

 
(c) 

Gambar 4.9 Grafik hubungan antara waktu pemanasan dengan kuat arus 

listrik pada variasi setpoint suhu (a) 60°C, (b) 75°C, dan (c) 85°C 
 

Berdasarkan Gambar 4.9 ditunjukkan hubungan antara 
kuat arus listrik dengan waktu pemanasan. Grafik menunjukkan 
semakin lama waktu pemanasan, maka arus listrik semakin 
meningkat. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh temperatur 
pemanasan dan konsentrasi NaOH. Tetapi grafik C menunjukkan 
grafik sedikit berbeda daripada lainnya. Sesuai dengan 
perancangan awal, sinyal PWM yang diberikan ketika mendekati 
setpoint akan diperkecil. Namun selama proses pemanasan, 
ketika besar sinyal PWM adalah 620 maka arus listrik sebesar 
0.19 A. Sinyal PWM sebesar 620 diberikan pada kondisi ketika 
suhu berada pada rentang 71°C - 79°C, yang mana arus listrik 
berada pada nilai yang sama. Kemudian pemanasan memasuki 
suhu 80°C maka sinyal PWM berkurang menjadi 475 tetapi arus 
listrik menjadi bangkit sebesar 0.4 A. Hal ini dikarenakan sistem 
membutuhkan energi lebih besar untuk mencapai setpoint 85°C. 
Seperti yang dikemukakan Prakoso (2016) bahwa peningkatan 
konsumsi arus listrik sejalan dengan kenaikan suhu pretreatment. 
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Penggunaan suhu tinggi dengan konsentrasi larutan NaOH yang 
tinggi pula akan semakin cepat mencapai titik didih. 

 

4.4.6 Hambatan Listrik 

Pemanasan ohmic dilandasi oleh aturan/hukum Ohm 
yang menyatakan bahwa besarnya resistansi listrik berbanding 
terbalik dengan arus listrik, dan  berbanding lurus dengan 
tegangannya. Maka hasil perhitungan hambatan listrik (R) 
diperoleh dari hasil bagi antara tegangan listrik (V) dengan 
arusnya (I). grafik hubungan antara hambatan dengan waktu 
pemanasan ditunjukkan oleh Gambar 4.10 berikut.  
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(b) 

 

 
(c) 

Gambar 4.10 Grafik hubungan antara waktu pemanasan dengan 
    hambatan listrik pada variasi  setpoint  suhu (a) 60°C, (b) 75°C, dan 

(c) 85°C 
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Berdasarkan gambar 4.10 diatas, nilai hambatan listrik 
terendah terdapat pada pemanasan dengan suhu 85°C. 
sedangkan pada pemanasan dengan suhu 60°C dan 75°C 
hambatan listriknya bernilai hampir sama. Data hambatan listrik 
dapat dilihat pada Lampiran 3.  Pemanasan pada suhu 60°C, 
75°C, dan 85°C diperoleh nilai hambatan listrik terkecil jika dilihat 
secara kuantitas secara berturut-turut yaitu 954.5 Ω, 807 Ω, dan 
500 Ω. Jika kita amati besar hambatan listrik terkecil ini didapat 
ketika suhu berada pada titik setelah sistem mencapai setpoint. 
Jika grafik monitoring diamati kembali, sistem mengalami 
kenaikan beberapa derajat sesaat setelah mencapai setpoint 
sebelum akhirnya mengalami kestabilan suhu. Pada saat ini, arus 
listrik yang mengalir cukup besar, sehingga sesuai dengan aturan 
Ohm yakni arus listrik berbanding terbalik dengan hambatan listrik 
seperti pada persamaan 2.1. Ketiga grafik tersebut dapat 
disimpulkan bahwa semakin lama waktu pemanasan maka 
hambatan listrik semakin berkurang/mengecil. Penyebabnya 
adalah bertambahnya waktu pemanasan akan meningkatkan arus 
listrik yang melewati sampel uji. Sehingga hal ini sesuai dengan 
hukum Ohm yang menyatakan bahwa besarnya hambatan listrik 
berbanding terbalik dengan arus listrik yang mengalir pada bahan 
(Daryanto, 2016). 

 

4.4.7 Konduktivitas Listrik 

Ukuran yang menentukan seberapa kuat suatu larutan 
dapat menghantarkan listrik adalah konduktivitas. Jika suatu beda 
potensial listrik ditempatkan pada ujung-ujung sebuah konduktor, 
muatan-muatan listrik akan bergerak berpindah, kemudian 
menghasilkan arus listrik. Sedangkan resistivitas bertolak 
belakang dengan konduktivitas, yakni kemampuan bahan untuk 
menahan arus listrik. Resistansi merupakan kemampuan bahan 
listrik untuk menahan arus listrik (Pertiwi,dkk.,2015). Untuk 
mencari nilai konduktivitas listrik, dapat digunakan persamaan 2.2 
dimana L merupakan jarak antara elektroda yaitu 22.7 cm  (0.227 
m), A merupakan luas penampang dari alat yaitu lingkaran (m2) 
dengan jari-jari 4 cm, kemudian R adalah besar hambatan listrik 
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(Ohm). Dari perhitungan tersebut maka dipeoleh konduktivitas 
listrik seperti yang ditunjukkan pada Lampiran 3. 
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(b) 

 

 
(c) 

Gambar 4.11 Grafik hubungan antara konduktivitas listrik dengan 

   hambatan  listrik pada variasi setpoint suhu (a) 60°C, (b) 75°C, dan 
(c) 85°C 
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Berdasarkan grafik terlihat bahwa konduktivitas listrik 
memiliki hubungan linier dengan nilai R2 (koefisien determinasi). 
Koefisien determinasi R2 merupakan persentase variasi total dalam 
variabel terikat yang dijelaskan oleh variabel bebas. Pada grafik (a) 
pemanasan 60°C persamaan y = ax + b yaitu y = -38393x  + 
2726.9 dengan R2 = 0.9635. Pada suhu pemanasan 75°C 
menunjukkan persamaan dari y = ax + b yaitu  y = -34965x + 
2625.9 dengan R2 = 0.9347. Dan pada suhu pemanasan 85°C 
menunjukkan persamaan y = ax + b yaitu y = -17775x + 2051.7 
dengan R2 = 0.8998. Berdasarkan hasil koefisien determinasi, 
semakin nilainya mendekati 1 menunjukkan bahwa pengujian 
dapat dikatakan sesuai. 

Berdasarkan Gambar 4.11 diketahui bahwa grafik menurun 
dari sisi kiri atas menuju sisi kanan bawah. Nilai konduktivitas listrik 
semakin mengecil seiring dengan bertambahnya nilai hambatan 
listrik. Dari data pengujian dan pengukuran, nilai konduktivitas 
listrik terbesar dari suhu pemanasan 60°C, 75°C, dan 85°C 
berturut-turut adalah 0.0473 S/m, 0.0538 S/m, dan 0.0903 S/m. 
Nilai konduktivitas listrik terbesar terukur pada pemanasan dengan 
suhu 85°C yaitu 0.0903 S/m. Besar hambatan listrik terkecil yaitu 
500 Ω yang terukur pada suhu pemanasan 85°C. Gambar 4.11 
diatas menunjukkan bahwa nilai konduktivitas listrik berbanding 
terbalik dengan besar nilai hambatan listrik. Pertiwi,dkk (2015) juga 
mengungkapkan bahwa hubungan antara konduktivitas dan 
resistivitas berbanding terbalik. Semakin besar konduktivitas 
semakin kecil resistivitasnya. Karena konduktivitas merupakan 
kekuatan suatu material untuk menghantarkan arus listrik, 
sedangkan resistivitas adalah kemampuan bahan listrik untuk 
menghambat arus listrik. Lukma dan Budairi (2018) 
mengemukakan bahwa konduktivitas listrik meningkat seiring 
dengan kenaikan suhu, dimana pemanasan berjalan lebih efektif. 
Konduktivitas listrik pada bahan akan dipengaruhi banyaknya ion 
yang terkandung. Semakin banyak ion pada substansi, maka 
semakin efektif pemanasan ohmik. 
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4.5 Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan oleh Prakoso (2016) 
menghasilkan beberapa parameter untuk diteliti yaitu suhu 
pretreatment, arus listrik, lama waktu pretreatment, daya proses 
pretreatment, dan efisiensi energi. Suhu yang digunakan ada 3 
variasi yaitu 75°C, 85°C, dan 99°C dengan tiga variasi konsentrasi 
NaOH yaitu 0.03M, 0.05M, dan 0.07M. setelah dilakukan 
pengujian, suhu pemanasan tercapai dengan waktu tercepat dari 
suhu 75°C, 85°C, dan 99°C secara berurutan yaitu 195 detik, 205 
detik, dan 245 detik dengan konsentrasi NaOH 0.07M. 
sedangkan, penelitian ini menggunakan NaOH 0.07 M saja 
dengan variasi suhu pemanasan 60°C, 75°C, dan 85°C. Adapun 
waktu pemanasan untuk mencapai suhu tersebut masing-masing 
adalah 140 detik, 163 detik, dan 197 detik. Akan tetapi, pada 
penelitian ini diukur besarnya nilai error yang terjadi dalam sistem 
serta penggambaran grafik yang berbeda karena pengendalian 
suhu dilakukan dengan menerapkan kontrol logika fuzzy pada 
sinyal PWM.  

Parameter uji berikutnya adalah arus listrik. Hasil penelitian 
Prakoso (2016) diperoleh besar arus listrik untuk suhu pemanasan 
75°C pada konsentrasi NaOH 0.03M, 0.05M dan 0.07M masing-
masing yaitu 1.13A, 1.44A, dan 1.9A. Sedangkan penelitian ini 
saat proses pemanasan dengan suhu 75°C menggunakan arus 
listrik terbesar yang terukur dengan rata-rata 0.4 A. Sehingga 
dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memerlukan energi lebih 
sedikit dibandingkan dengan penelitian Prakoso (2016).  

Parameter uji lainnya yaitu pada rancang bangun alat. Jika 
penelitian yang telah dilakukan Prakoso (2016) maupun 
Normalasari (2016) sudah terdapat mikrokontroler namun belum 
dilengkapi dengan pengendalian suhu pemanasan, maka 
penelitian ini dilengkapi dengan pengendalian suhu pemanasan 
dengan mengontrol output sinyal PWM menggunakan kontrol 
logika fuzzy. Adapun perbaruan dari alat ini yaitu menggunakan 
mikrokontroler Arduino Uno. Hal ini ditunjukkan oleh grafik pada 
Gambar 4.5, 4.6, dan 4.7. Grafik memperlihatkan bahwa alat 
mampu mengendalikan suhu setpoint yang ditunjukkan dengan 
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grafik lurus mendatar pada tiap setpoint. Selain itu, waktu untuk 
mencapai setpoint lebih singkat dengan tingkat error yang rendah. 
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V.   KESIMPULAN DAN SARAN 
 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat 
dambil kesimpulan sebagai berikut. 

1. Penelitian ini merancang ohmic heating mengunakan 
Arduino Uno sebagai sistem pengendalian temperatur 
dengan mengaplikasikan metode logika Fuzzy pada 
sistem kendali, terutama diterapkan untuk proses 
pretreatment bagasse tebu 

2. Hasil penelitian yang diperoleh yakni data yang 
ditunjukkan oleh grafik monitoring masing-masing 
setpoint. Waktu untuk mencapai setpoint (settling time) 
pada suhu 60°C, 75°C, 85°C secara berurutan yaitu 2 
menit 20 detik, 2 menit 43 detik, dan 3 menit 17 detik. 
Nilai error yang diperoleh dari masing-masing setpoint 
tersebut secara berurutan yaitu suhu 60°C memiliki 
error +0.4 dan -0.2 ; suhu 75°C memiliki error +0.6 dan 
-0.3 ; suhu 85°C memiliki error +0.7 dan -0.6.  

3. Kadar air bagasse dari penelitian ini adalah 9.36 % 
basis basah 

4. Pengaruh lain pengendalian suhu pada alat penelitian 
ini adalah sistem memerlukan arus listrik lebih sedikit. 
Ketika sinyal PWM bernilai 620 dengan kondisi 
temperatur pada rentang 71°C-79°C kuat arus listriknya 
sebesar 0.19 A. Dan ketika memasuki suhu 80°C arus 
listrik dibangkitkan menjadi 0.4 A karena memerlukan 
energi lebih besar untuk mencapai setpoint  85°C. 
Dalam hal ini, arus listrik yang terukur tidak sampai 1 
Ampere. 

5. Nilai konduktivitas listrik semakin mengecil seiring 
dengan bertambahnya nilai hambatan listrik. Dari data 
pengujian dan pengukuran, nilai konduktivitas listrik 
terbesar dari suhu pemanasan 60°C, 75°C, dan 85°C 
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berturut-turut adalah 0.0473 S/m, 0.0538 S/m, dan 
0.0903 S/m. 

 

5.2 Saran 

Setelah dilakukan penelitian, terdapat saran untuk 
penelitian selanjutnya diantaranya : 

1. Lama waktu untuk mencapai setpoint (settling time) dan 
nilai error dapat diperkecil dengan mengkombinasikan 
antara kontrol logika fuzzy dan kontrol PID 

2. Setelah pemakaian setpoint pertama membutuhkan waktu 
lebih lama untuk pendinginan alat. Agar mempersingkat 
waktu untuk pengujian selanjutnya sebaiknya ditambahkan 
pendingin pada alat 
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