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FAUZAN AKBAR. 145100200111024. RANCANG BANGUN 

DAN UJI COBA SISTEM KONTROL UDARA (O2 DAN CO2) 

OTOMATIS PADA RUANG PENYIMPANAN BERBASIS 

ARDUINO UNO. TA.  

PEMBIMBING: Dr. Ir. Bambang Susilo, M.Sc.Agr.  

dan Dr. Ir. Ary Mustofa Ahmad, MP 

RINGKASAN 

      Penyimpanan merupakan suatu teknologi yang digunakan 

sebagai usaha memperpanjang umur simpan dari suatu produk. 

Udara terkendali (UT) mencakup penambahan atau 

pengurangan gas-gas yang menghasilkan susunan udara yang 

sangat berbeda dengan udara biasa. Penelitian ini bertujuan 

untuk (1) Merancang sistem kontrol udara (O2 dan CO2) 

otomatis menggunakan arduino uno dan (2) Uji teknis sistem 

kontrol melalui pengendalian konsentrasi oksigen dan karbon-

dioksida secara terus menerus pada bahan yang disimpan 

sesuai set point yang diinginkan. 

     Pada penelitian ini digunakan bahan 30 sampel buah pisang 

dimana buah pisang yang digunakan yaitu pisang ambon (Musa 

Acuminata Colla). Sebagai bahan pembuatan digunakan sensor 

oksigen yaitu Winsen ME2-O2, sensor karbon-dioksida Winsen 

MH-Z16, dan basis kontrol Arduino Uno.  

     Hasil pengujian kalibrasi didapatkan akurasi sensor oksigen 

99.57 % dan untuk akurasi sensor karbon-dioksida 91 %. 

Perbandingan nilai aktual dan set point pada saat pengujian 

iketahui nilai error rata-rata dari kontrol oksigen sebesar 17.21 

% dan pada kontrol karbon-dioksida sebesar 35.90 %. 

 

 

Kata Kunci: Penyimpanan, CAS, Kontrol Otomatis, Arduino 

Uno 
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FAUZAN AKBAR. 145100200111024. DESIGN AND TRIAL 

OF AUTOMATIC AIR CONTROL SYSTEM (O2 AND CO2) IN 

STORAGE SPACE BASED ON ARDUINO UNO. TA. 

SUPERVISOR: Dr. Ir. Bambang Susilo, M.Sc.Agr.  

and Dr. Ir. Ary Mustofa Ahmad, MP 

SUMMARY 

     Storage is a technology used as effort to extend the shelf life 

of a product. Controlled air (UT) includes the addition or 

reduction of gases that produce an air arrangement that is very 

different from ordinary air.This study aims to (1) Design 

automatic air control (O2 and CO2) systems using Arduino Uno 

and (2) Perform technical testing through controlling the 

concentration of oxygen and carbon dioxide continuously on 

material stored according to the desired set point. 

     In this study 30 samples of banana fruit were used where the 

bananas used were ambon bananas (Musa Acuminata Colla). 

As an ingredient, the oxygen sensor is Winsen ME2-O2, Winsen 

MH-Z16 as carbon-dioxide sensor, and Arduino Uno as control 

base. Measurements and testing include sensor calibration, 

system testing without sample, sample respiration testing, and 

storage testing with automatic air control system. 

     The calibration test obtained an oxygen sensor accuracy of 

99.57% and for the accuracy of carbon-dioxide sensors 91%. 

Comparison of the actual value and set point when testing the 

automatic air control system is known for the average error 

value of oxygen control is 17.21% and for carbon-dioxide control 

is 35.90%. 

 

 

Keywords: Storage, CAS, Automatic Control, Arduino Uno 
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I. PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

     Penyimpanan buah atau bahan makanan lainnya sudah 

dimulai sejak zaman nenek moyang. Tujuan dari kegiatan ini 

adalah untuk memperpanjang nilai guna suatu produk, 

mengontrol kebutuhan pasar dan meningkatkan nilai jual dari 

bahan tersimpan tersebut. Untuk suatu produk pertanian yaitu 

buah dan sayur memerlukan kebutuhan khusus, karena bahan 

pertanian yaitu dalam bentuk buah dan sayur masih mengalami 

proses respirasi yang dapat menyebabkan buah dan sayur 

menjadi terlampau matang atau busuk. Terdapat beberapa jenis 

penyimpanan, salah satunya yaitu penyimpanan dengan sistem 

udara terkendali. Penyimpanan jenis ini merupakan suatu 

teknologi yang digunakan sebagai usaha memperpanjang umur 

simpan dari suatu produk, utamanya untuk buah dan sayur. 

     Udara terkendali (UT) mencakup penambahan atau 

pengurangan gas-gas yang menghasilkan susunan udara yang 

sangat berbeda dengan udara biasa (Kader, 1992). Jadi CO2, 

O2, N2, atau jenis gas lainnya dapat diatur untuk mendapatkan 

berbagai kombinasi komposisi gas. Namun dalam 

penerapannya sekarang sistem udara terkendali hanya 

mencakup pengaturan gas CO2, O2, dan N2. Udara terkendali 

bertujuan untuk mengendalikan metabolisme produk segar 

sehingga masa simpan dapat diperpanjang. 

     Penyimpanan dengan system udara terkontrol meliputi 

temperatur dan komposisi gas dari penyimpanan atmosfer telah 

diatur atau dikontrol. Kisaran konsentrasi gas di dalam 

penyimpanan kontrol atmosfer adalah 1-10 % oksigen, 0-30 % 

karbondioksida dan sebagai penyeimbang adalah nitrogen 

(Robinson, 2001). 
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     Kontrol otomatis telah memegang peranan yang penting 

dalam perkembangan ilmu dan teknologi. Kontrol otomatis 

memberikan kemudahan penggunanya dalam mendapatkan 

performasi dari sistem dinamik, mempertinggi kualitas dan 

menurunkan biaya produksi, mempertinggi laju produksi serta 

meniadakan pekerjaan-pekerjaan rutin yang membosankan 

yang harus dilakukan oleh manusia (Ogata, 1997). 

     Arduino Uno adalah mikrokontroler dengan ATmega328P 

sebagai dasar kontrolnya. Arduino uno memiliki 14 digital 

input/output pin dimana 6 lainnya dapat digunakan sebagai 

PWM output, 6 analog input, sebuah 16 MHz crystal oscillator, 

sebuah USB konektor, sebuah jack DC 5V, sebuah header 

ICSP, dan tombol untuk mereset program. Arduino Uno 

merupakan komputer elektronik kecil yang dapat melaksanakan 

fungsi kontrol pada suatu system dengan bahasa program yang 

digunakan adalah jenis bahasa C yang cukup mudah untuk 

dimengerti untuk pengguna baru.  

     Pada penelitian ini digunakan sistem kontrol udara (O2 dan 

CO2) otomatis sebagai pengendalian konsentrasi oksigen dan 

karbon-dioksida secara terus menerus pada bahan tersimpan 

sesuai dengan pengaturan yang diinginkan menggunakan basis 

arduino uno. Sehingga dapat memperpanjang nilai guna suatu 

produk. 

 

1.2.  Rumusan Masalah 

1. Bagaimana merancang sistem kontrol udara (O2 dan CO2) 

otomatis menggunakan arduino uno? 

2. Bagaimana performansi system control udara otomatis 

menggunakan Arduino uno selama proses penyimpanan?  
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1.3. Tujuan 

1. Merancang sistem kontrol udara (O2 dan CO2) otomatis 

menggunakan arduino uno. 

2. Uji teknis sistem kontrol melalui pengendalian konsentrasi 

oksigen dan karbon-dioksida secara terus menerus pada 

bahan tersimpan sesuai set point yang diinginkan.  

 

1.4. Manfaat Penelitian 

1. Memberikan informasi kepada peneliti tentang sistem 

penyimpanan dengan kontrol udara (O2 dan CO2) otomatis 

berbasis arduino uno. 

2. Memberikan pengetahuan tentang perilaku bahan 

pertanian yang tersimpan dalam kondisi udara (O2 dan 

CO2) yang terkontrol otomatis. 

3. Memberikan informasi kepada khalayak umum tentang 

sistem penyimpanan dengan kontrol udara (O2 dan CO2) 

otomatis. 

 

1.5. Batasan Masalah 

1. Tidak dilakukan kontrol temperatur 

2. Tidak dilakukan kontrol kelembapan 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Udara 

     Agusnar (2007) udara merupakan campuran beberapa 

macam gas yang perbandingannya tidak tetap, tergantung pada 

keadaan suhu udara/tekanan udara dan lingkungan sekitarnya. 

Udara adalah juga atmosfer yang berada disekeliling bumi yang 

berfungsi sangat penting bagi kehidupan didunia ini. Dalam 

udara terdapat oksigen (O2) untuk bernapas, karbondioksida 

untuk proses fotosintesis oleh klorofil daun dan ozon (O3) untuk 

menahan sinar ultra violet. Gas-gas lain yang terdapat dalam 

udara antara lain gas-gas mulia, nitrogen oksida, hidrogen, 

methana, belerang dioksida, amonia dan lain-lain.  

     Komposisi udara normal bersih dan kering sebagai berikut : 

 

Tabel 2.1 Komposisi udara normal bersih dan kering 

Nama Simbol %Volume 

Nitrogen 

Oksigen 

Argon 

Karbondioksida 

N2 

O2 

Ar 

CO2 

78,09 

20,94 

0,93 

0,032 

Sumber : Sunu, 2001 

 

2.2 Buah 

     Terdapat beberapa macam buah maupun sayur, tetapi dalam 

suatu penanganan bahan baku sebagai obyek penyimpanan 

dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu klimaterik dan 

non-klimaterik. Buah yang termasuk dalam golongan klimaterik 

mempunyai laju kecepatan respirasi yang sangat dipengaruhi 

suhu dan kelembapan yang dapat mempengaruhi titik puncak 

dari respirasi yang dilanjutkan dengan kerusakan fisiologis. Hal 

ini disebabkan karena buah pada kelompok tersebut memiliki 
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hasil samping yaitu senyawa ethylene. Sedangkan pada buah 

kelompok non klimaterik mempunyai laju respirasi yang tidak 

dipengaruhi oleh adanya senyawa ethylene. Hal ini disebabkan 

oleh titik puncak respirasi yang hanya dimiliki oleh buah atau 

sayur pada kelompok klimaterik. Contoh buah klimaterik adalah 

mangga, pisang, jambu, dan sawo sedangkan contoh buah non-

klimaterik adalah rambutan, durian, jeruk, lemon, dan angggur 

(Kumalaningsih, 2014).  

 

2.2.1 Pisang 

     Menurut Supriyadi & Suyanti (2008) pisang diklasifikasikan 

sebagai berikut: 

Kingdom: Plantae, Divisi: Spermatophyta, Kelas: 

Monocotyledonae, Ordo: Musales, Keluarga: Musaceae, Genus: 

Musa, Spesies: Musa spp. Bunga pisang adalah bunga 

sempurna, yang memiliki benang sari dan putik. Jumlah benang 

sari pisang secara umum 5 buah. Daun penumpu bunga pisang 

biasanya berjejal rapat dan tersusun secara spiral. Daun 

pelindung berwarna merah tua, berlilin dan mudah rontok 

berukuran panjang 10-25 cm. Bunga tersebut tersusun dalam 

dua baris melintang, yakni bunga betina berada di bawah bunga 

jantan (jika ada). Bentuk jantungnya seperti gasing, meruncing, 

sedang, ovaid, sampai membulat. Pada umumnya bunga pisang 

mekar yang ditandai dengan membukanya (kelopak bunga) 

pada tiap 1-2 hari sekali selama 7-10 hari. Pada umumnya 

bunga mulai mekar setelah 20 hari keluar jantung. 

     Tanaman pisang berbuah sepanjang tahun. Ukuran dan 

bentuk buahnya bervariasi, buahnya berbentuk bengkok dengan 

ujung runcing atau membentuk ujung botol, bulat panjang, lurus, 

tidak berlingir dengan ujung agak meruncing atau tumpul, agak 

lurus, agak gepeng (pipih) dengan ujung sedikit meruncing, 

panjang buah 16-20 cm. Warna buah pisang sewaktu masih 
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muda umumnya adalah hijau kecuali pisang udang, setelah 

matang buahnya berubah menjadi hijau kekuningan, kuning, 

merah muda, dan merah tua tergantung pada varietasnya 

(Riyadi, 2008). 

 

2.3 CAS (Controlled Atmospheric Strorage) 

     Menurut Kader (1994) CA (Controlled Atmospheric) dapat 

digunakan untuk melengkapi penyimpanan dengan temperatur 

dan RH rendah untuk menjaga kualitas dan mengurangi 

kerugian pascapanen buah-buahan tropis selama transportasi 

dan penyimpanan. CA dapat mengurangi laju respirasi, produksi 

etilen, perubahan komposisi terkait dengan pematangan, dan 

beberapa gangguan fisiologis. Menggunakan CA untuk 

menunda pemasakan buah pada suhu di kisaran dingin pada 

buah-buahan tropis dapat menghindari cedera pada buah 

tersebut. Karbon dioksida pada 15-20% adalah kadar efektif 

yang dapat digunakan untuk menghambat kejadian 

pembusukan pada buah-buahan yang mentolerir konsentrasi 

CO2 tersebut. Kondisi CA lebih dari 60% CO2 dan atau kurang 

dari 1% O2 dapat berfungsi sebagai insektisida terhadap buah-

buahan tertentu. Pengurangan dan penghapusan ethylene dari 

transportasi dan penyimpanan berkontribusi untuk menunda 

pematangan buah dan mengurangi pertumbuhan patogen 

penyebab pembusukan.  

 

2.4 Sistem Kontrol 

     Sistem kontrol merupakan sebuah sistem yang memiliki 

hubungan satu sama lain antar komponen yang akan 

membentuk suatu konfigurasi sistem yang akan memberikan 

respon atau keluaran sistem yang diharapkan. Sistem kontrol 

dapat memberikan perintah, mengontrol sistemnya sendiri, atau 

sistem lainnya. Fungsi utama dari sistem kontrol adalah untuk 
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menjaga keluaran yang sesungguhnya pada nilai yang 

dikehendaki walaupun terjadi gangguan dalam sistem tersebut. 

Klasifikasi sistem kontrol menurut umpan balik pada sistem 

terbagi atas dua jenis yaitu sistem loop terbuka dan sistem loop 

tertutup. Sistem loop terbuka memakai peralatan penggerak 

atau aktuator untuk mengatur proses secara langsung tanpa 

memakai umpan balik. Artinya keluaran tidak akan memberikan 

pengaruh terhadap nilai masukan atau variabel yang dikontrol 

tidak bisa dibandingkan dengan nilai yang diharapkan 

akibatnya, jika terdapat gangguan maka keluaran akan sangat 

berbeda dengan masukkan atau variabel yang diharapkan. 

Sedangkan sistem loop tertutup memakai pengukuran keluaran 

lalu mengumpan balikkan sisnyal tersebut agar dapat 

dibandingkan dengan nilai yang diharapkan. Pada sistem loop 

tertutup berarti bahwa keluaran dari sistem dapat memberikan 

pengaruh pada besaran referensi atau besaran yang akan 

dikontrol untuk dibandingkan sehingga keluaran sistem memiliki 

nilai yang sama seperti yang diharapkan (Yudaningtyas, 2017). 

     Sebuah kontrol merupakan struktur diagram balok yang 

terdiri dari plant yang belum diketahui perilakunya dan sinyal 

gangguan yang juga tidak dapat diramalkan. Besaran keluaran 

plant atau besaran pengatur sistem diukur terus-menerus untuk 

dibandingkan dengan besaran masukan yang merupakan sinyal 

yang diharapkan pelaku sistem. Komponen yang berfungsi 

sebagai pembanding menggerakkan komponen pengatur 

sehingga besaran pengatur sistem secara keseluruhan memiliki 

karakteristik sesuai dengan yang diharapkan (Rusli, 2015). 
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     2.4.1 Komponen dalam Sistem Kontrol 

A. Sensor/ Transduser 

     Sensor merupakan bagian dari suatu piranti pengukuran 

maupun sistem pengendalian yang langsung berhubungan 

baik secara kontak langsung maupun tak langsung dengan 

lingkungan di luar piranti atau sistem. Sensor berada pada 

titik terdepan dalam keseluruhan proses untuk mendapatkan 

suatu nilai besaran (Yahya, 2017).  

 

B. Kontroler 

     Kontroler merupakan piranti elektrik yang berfungsi 

menggantikan peran manusia dalam suatu proses. Kontroler 

dalam suatu sistem kontrol memiliki beberapa fungsi yaitu 

sebagai pembanding nilai set point dengan sensor, 

menghitung koreksi yang harus dilakukan, dan memberikan 

sinyal keluaran berdasar hasil koreksi yang dilakukan 

(Yudaningtyas, 2017). 

 

C. Aktuator 

     Aktuator merupakan sebuah tranduser yang bekerja 

berlawanan sengan sensor. Perangkat ini dapat dibuat dari 

sistem motor listrik (servo, stepper, solenoid, dll), pneumatik, 

hidrolik, cahaya, bunyi, dll. Aktuator merupakan aplikator 

sinyal keluaran dari suatu sistem kontrol, dimana sinyal 

keluaran sistem kontrol berbentuk sinyal listrik (Artanto, 

2017). 

 

D. Proses  

     Proses merupakan berlangsungnya operasi pengendalian 

suatu variabel proses. Suatu proses dalam sistem kontrol 

biasanya menjadi satu dengan kontroler. Proses meliputi 

serangkaian perhitungan maupun logika sebagai penentuan 
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set point dari sinyal keluaran sensor hingga sinyal yang 

diterima aktuator (Yahya, 2017). 

 

2.5 Mikrokontroler 

 

 
Gambar 2.1 Mikrokontroler Arduino Uno 

 

 

     Mikrokontroler adalah sebuah perangkat yang berfungsi 

menyerupai komputer kecil yang dibangun dengan sebuah chip 

(IC) tunggal. Mikrokontroler biasanya digunakan dalam sistem 

yang kecil, murah dan tidak membutuhkan perhitungan yang 

sangat kompleks. Mikrokontroler memiliki bagian-bagian utama 

yaitu CPU RAM, ROM, dan port I/O. Mikrokontroler bekerja 

berdasarkan software yang ditanamkan didalamnya. Aplikasi 

mikrokontroler normalnya terkait pembacaan data dari luar dan 

atau pengontrolan peralatan diluarnya. Pemrograman 

mikrokontroler dapat dilakukan dengan bahasa tingkat rendah 

(Assembly) ataupun bahasa tingkat tinggi (Basic, Pascal, C dan 

lainnya) (Dharmawan, 2017). 

     Arduino Uno seperti pada Gambar 2.1 adalah mikrokontroler 

produksi arduino yang menggunakan IC ATMega328. Arduino 
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Uno merupakan mikrokontroler yang memiliki tandar minimum 

sebagai sebuah kontroler. Arduino UNO adalah board berbasis 

mikrokontroler pada ATmega328. Board ini memiliki 14 digital 

input / output pin (dimana 6 pin dapat digunakan sebagai output 

PWM), 6 input analog, 16 MHz osilator kristal, koneksi USB, 

jack listrik tombol reset. Arduino uno dapat terhubung ke 

komputer dengan kabel USB atau sumber tegangan yang bisa 

didapat dari adaptor AC-DC atau baterai untuk 

menggunakannya (Arduino Uno Datasheet). 

 

2.5.1 Sensor Oksigen 

 

 
Gambar 2.2 Sensor Winsen ME2-O2 

 

 

     Sensor oksigen ME2-O2 merupakan sensor produksi winsen 

yang menggunakan prinsip elektrokimia untuk mendeteksi 

konsentrasi gas yang dikonversi menjadi keluaran arus listrik, 

yang memanfaatkan proses oksidasi elektrokimia dari target gas 

pada ruang di dalam sel elektrolitik, arus yang dihasilkan dalam 

reaksi elektrokimia dari gas target memiliki proporsi langsung 

dengan konsentrasinya saat mengikuti hukum Faraday, lalu 
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konsentrasi gas bisa diketahui dengan mengukur nilai arus. 

Sensor ini memiliki kapasitas pengukuran konsentrasi oksigen 

maksimal 30% dengan waktu respon ≤15s. Sensor ini memiliki 

sensitivitas antara 0.1-0.3 mA di udara dengan nilai penurunan 

stabilitas pengukuran <2%. Sensor oksigen keluaran winsen ini 

memiliki umur pakai selama 2 tahun (Winsen ME2-O2 

Datasheet). 

 

2.5.2 Sensor Karbon-dioksida 

 

 
Gambar 2.3 Sensor Winsen MH-Z16 

 

 

     Sensor karbon-dioksida MH-Z16 merupakan sensor produksi 

winsen yang menggunakan prinsip inframerah, dimana sinyal 

inframerah yang diterima akan merubah nilai tegangan yang 

dikeluarkan oleh sensor. Sensor ini memiliki kapasitas 

pengukuran konsentrasi karbon-dioksida maksimal 5% dengan 

waktu pemanasan sensor 3 menit dan waktu respon <30s. 

Sensor ini memiliki umur pakai lebih dari 5 tahun pada 

temperatur kerja antara 0o-50oC (Winsen MH-Z16 Datasheet) 

 

2.5.3 Sensor Tekanan 

     Sensor tekanan yang digunakan pada kontainer adalah 

sensor tekanan tipe MPX5700DP dengan penampakan fisik 

pada Gambar 3.8. Sensor MPX5700DP digunakan sebagai 

sensor pembaca tekanan vakum dalam ruang kontainer. 

Kisaran pengukuran <10 KPa dengan akurasi ± 2,5% pada suhu 
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0 – 85oC. Beberapa karakteristik sensor MPX5700DP yang lain 

yaitu konsumsi daya yang rendah, kemudahan pemasangan, 

durabilitas jangka panjang, memiliki ukuran kecil dan tidak 

membutuhkan piranti luar tambahan sebagai media konversi 

sinyal (NXP MPX5700DP Datasheet). 

 

 
Gambar 2.4 Sensor MPX5700DP 

 

 

2.6 Penelitian Terdahulu 

     Menurut Rokhani Hasbullah (2007) produk pertanian setelah 

dipanen masih melakukan proses hidup, hal ini ditandai dengan 

masih terjadinya proses respirasi. Respirasi adalah suatu reaksi 

kimia dimana hidrokarbon (gula) dari jaringan suatu sampel 

dioksidasi dengan oksigen yang berasal dari lingkungan 

sekitarnya menghasilkan karbon-dioksida dan air (H2O). Reaksi 

kimia sederhana dari proses respirasi dapat dituliskan sebagai 

berikut: 

 

C6H12O6 + 6O2  6CO2 + 6H2O + 673 kcal 
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     Pada beberapa komoditi, laju respirasi meningkat kira-kira 

dua atu tiga kali lipat untuk kenaikan suhu sebesar 10oC. 

Pengaruh suhu terhadap beberapa komoditi dapat dilihat pada 

Tabel 2.2. 

 

Tabel 2.2 Laju respirasi beberapa produk hortikultura pada berbagai 

suhu 

Komoditi 
Laju Respirasi (ml/kg-jam) 

0oC 4-5oC 10oC 15-16oC 

Apel 

Asparagus 

Brokoli 

Kubis 

Wortel 

Kembang 

Kol 

Jagung 

Manis 

3-6 

27-80 

19-21 

4-6 

10-20 

16-19 

30-51 

5-11 

55-136 

32-37 

9-12 

13-26 

19-22 

43-83 

14-20 

90-304 

75-87 

17-19 

20-42 

32-36 

104-120 

18-31 

160-327 

161-186 

20-32 

26-54 

30-37 

152-175 

Sumber: Hardenburg, et al., 1990 

 

     Perlu diketahui bahwa kombinasi CA tertentu tergantung 

pada kultivar, suhu, dan durasi penyimpanan. Paparan O2 lebih 

rendah dan atau konsentrasi CO2 yang lebih tinggi untuk jangka 

waktu yang lebih pendek dapat digunakan untuk mengendalikan 

beberapa gangguan fisiologis, patogen, dan serangga. Secara 

umum masa hidup pascapanen (berdasarkan pemeliharaan 

tekstur dan kualitas rasa) dari buah-buahan ini diperpanjang 

oleh 50-100% ketika disimpan di CA relatif terhadap suhu 

optimum dan kelembaban relatif. Berikut merupakan komposisi 

gas optimum yang direkomendasikan untuk CA / MA : 
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Tabel 2.3 Komposisi gas optimum yang direkomendasikan untuk buah 

dan sayur 

Komoditas Suhu oC 
Komposisi gas (%) 

O2 CO2 

Apel 

Adpokat 

Pisang 

Mangga 

Pepaya 

Buncis 

Mentimun 

Brokoli 

Tomat hijau 

           Matang 

0-5 

5-13 

12-15 

10-15 

10-15 

5-10 

8-12 

0-5 

12-20 

8-12 

1-3 

2-5 

2-5 

3-5 

3-5 

2-3 

3-5 

1-2 

3-5 

3-5 

1-5 

3-10 

2-5 

5-10 

5-10 

4-7 

0 

5-10 

0-3 

0-5 

Sumber: Kader, 1989 dan Saltveit, 1989 

 

     Menurut Thompson (2010), penyimpanan dengan controlled 

atmosphere ditujukan untuk mengurangi laju respirasi buah dan 

sayuran dalam keadaan tertentu. Untuk beberapa tanaman 

dalam kondisi tertentu CO2 yang tinggi atau O2 yang rendah 

dapat memiliki efek peningkatan laju respirasi.  

     Pada komposisi gas oksigen dan karbon-dioksida tertentu 

suatu proses respirasi dari suatu produk dapat dihambat. 

Proses respirasi dari produk yang terhambat akan mengurangi 

terjadinya proses pemecahan pati pada produk, sehingga 

produk yang mengalami kondisi udara terkontrol memiliki kadar 

pati yang lebih tinggi daripada produk yang tidak mengalami 

kondisi udara terkontrol. Terutama untuk buah klimaterik dapat 

memperlambat pematangan dan kerusakan, sehingga proses 

pematangan lebih lama dibandingkan dengan yang disimpan 

pada suhu ruang. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

3.1. Tempat dan Waktu Pelaksanaan 

     Pembuatan alat, perakitan sistem kontrol dan perancangan 

program dari sistem kontrol otomatis ini dilaksanakan di 

kediaman penulis yaitu Jalan Gajayana Gg. 1 No. 704, 

Lowokwaru, Malang. Tempat pelaksanaan penelitian dilakukan 

di Laboratorium Teknologi Pengolahan Pangan dan Hasil 

Pertanian (TPPHP), Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas 

Brawijaya Malang. Adapun waktu pelaksanaan pada bulan Juni 

s.d November 2018. 

 

3.2 Alat dan Bahan 

3.2.1 Alat 

     Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

Toolkit elektronika : alat bantu dalam perakitan sistem  

   kontrol 

Laptop : perangkat perancang program 

Arduino IDE : perangkat lunak pembuatan sistem  

   pada kontroler 

AutoCAD : perangkat lunak untuk menggambar  

   prototipe ruang penyimpanan 

Proteus : perangkat lunak untuk menggambar  

   sistem dari kontrol 

O2 Analyzer : sebagai alat bantu kalibrasi sensor  

   oksigen dan karrbon-dioksida 
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3.2.2 Bahan 

     Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

Arduino Uno : pengubah sinyal analog menjadi  

   sinyal digital dan mengirim  

   perintah berupa sinyal digital 

Arduino Shield v5 : perangkat tambahan untuk  

   mempermudah sambungan  

   pada arduino 

Sensor oksigen : reseptor oksigen 

Sensor karbon-dioksida : reseptor karbon-dioksida 

Sensor tekanan : reseptor tekanan 

Manometer tekanan vakum : pengukur tekanan vakum 

Modul relay : sebagai saklar teganggan tinggi  

   dengan input tegangan rendah 

Tenol : bahan penyambung kabel dan  

   rangkaian elektronik 

Heatshrink : penutup sambungan kabel 

Kabel : hubungan antar rangkaian  

   elektronik 

Katup solenoid ¼” : sebagai katup otomatis gas 

LCD 16x2 : sebagai display 

Micro SD card Module : sebagai media penyimpan data 

Catu Daya 12v 5a : sebagai sumber tegangan  

   Arduino Uno dan katub solenoid 

Soket Terminal : mempermudah sambungan  

   antara kontroler dengan  

   kontainer 

Box Multiplek : wadah dari kontroler 

Sekrup : pengunci dan pengencang tutup  

   box 

USB konektor : sebagai hubungan antara  

   kontroler dengan PC atau laptop 
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Panci termodifikasi : sebagai kontainer dan unit  

   perlakuan konsentrasi udara  

   termodifikasi 

Tussen klep 1” : sebagai saluran keluar udara  

   dalam panci 

Stop kran ¼” : sebagai penutup hubungan  

   kontrol konsentrasi gas 

Plat Besi 3 mm : sebagai penekan tutup 

Mur dan Baut P.22 cm : sebagai pengunci penekan tutup 

Lem Silikon : perekat atau sealant 

Selang D.6mm : penyambung sumber gas ke  

   katup solenoid 

Tabung gas nitrogen : sumber gas nitrogen 

Tabung gas oksigen : sumber gas oksigen 

Tabung gas karbon-dioksida : sumber gas karbon-dioksida 

Pisang : sampel penyimpanan 

 

3.3 Metode penelitian 

     Penelitian ini dilakukan dengan melakukan pengamatan 

langsung terhadap kinerja sistem kontrol atmosfer otomatis 

pada prototipe ruang penyimpanan terhadap buah yang 

tersimpan yaitu pisang ambon, yang terdiri atas 2 faktor 

perlakuan yaitu kontrol kadar oksigen dan karbon-dioksida. 

Selain itu akan diamati karakter respirasi dari buah tersimpan 

dengan tanpa pengaturan faktor perlakuan. Adapun beberapa 

macam metode yang digunakan oleh penulis antara lain: 

1. Metode aplikasi sistem kontrol atmosfer otomatis pada 

pisang ambon matang (Musa Acuminata P.) yang 

menggunakan kontrol oksigen dan karbon-dioksida pada 

aktuator berbasis logika On/Off pada prototipe ruang 

penyimpanan. 
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2. Metode pengujian hasil karakter respirasi dari pisang 

ambon dengan sistem penyimpanan kedap udara 

menggunakan sensor digital. 

 

3.4 Diagram Alir Penelitian 

     Prinsip kerja dari penelitian ini adalah rangkaian alat yang 

sudah terhubung melakukan penmbacaan nilai oksigen (O2) dan 

Karbondioksida (CO2) didalam ruang simpan dengan 

memasang sensor kemudian data dari sensor sebagai input 

diolah menjadi data digital yang akan menjadi set point 

terbukanya katup sebagai output. Data dari input maupun output 

dikirim ke perangkat penyimpan (module SD dan Kartu SD) 

selama proses penyimpanan berlangsung. Kemudian data dan 

sampel yang telah diberi perlakuan akan diidentifikasi. Adapun 

tahapan dalam proses tersebut adalah sebagai berikut: 
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Mulai

Kalibrasi sensor

Pemrograman Mikrokontroler Arduino Uno

Perancangan alat

Pengujian alat

Pengambilan data

Selesai

Identifikasi data

 
Gambar 3.1 Tahapan keseluruhan 

 

 

3.5 Perancangan Alat 

3.5.1 Rancangan Struktural 

      Rancangan struktural dari alat dibuat dengan 

software AutoCAD 2010 dapat dilihat pada Gambar 3.2 

serta penjelasanya dibawah ini, mengenai keterangan 

lebih detail dapat dilihat pada Lampiran 1. 
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Gambar 3.2 Rancangan Struktural Ruang Penyimpanan 
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     Bagian-bagian rancangan struktural ruang 

penyimpanan adalah sebagai berikut: 

1. Penutup Panci 

2. Badan Panci 

3. Vacuum Gauge 

4. Lubang Kabel 

5. Lubang Menuju 

Sensor Tekanan 

6. Katup Solenoid 

7. Tussen Klep 

8. Kran Pneumatik 

9. Baut Penahan 

Plat Besi 

     Ruang kontainer penyimpanan terbuat dari bahan 

aluminium manganis panci presto dengan diameter 28 

cm ketebalan 2.3 mm dan tinggi panci 16 cm. Kontainer 

ini terdiri atas 3 bagian yaitu bagian tutup, bagian badan, 

dan bagian dalam. Pada bagian tutup terdapat vacuum 

gauge yang berfungsi sebagai pengukur tekanan vakum. 

Bagian badan kontainer terdapat 4 lubang dengan 

diameter ¼” masing-masing sebagai keluaran pada 

sensor tekanan, masukan gas nitrogen, oksigen, dan 

karbon-dioksida yang tersambung dengan katup 

solenoid. Pada bagian ini terdapat lubang sebagai 

masuknya kabel dan katup keluaran dengan diameter 1” 

berbentuk tussen klep. Pada bagian dalam kontainer 

terdapat 2 sensor yaitu sensor oksigen dan karbon-

dioksida. Pada bagian ini sebelah atas dari sensor 

terdapat saragan sebagai tempat sampel yang akan 

disimpan. Bagian tempat sampel berada lebih tinggi dari 

bagian masukan gas agar konsentrasi lebih tercampur. 

Bagian dalam dari ruang penyimpanan dapat dilihat pada 

Gambar 3.6. 
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Gambar 3.3 Rancangan Struktural Boks Elektronik (Unit 

Kontroler) 

 

 

     Bagian-bagian rancangan struktural kontroler adalah 

sebagai berikut: 

1. Arduino Uno 

2. Modul Relay 

3. Catu Daya 12v 5a 

4. LCD 16x2 

5. Modul Micro SD 

6. Terminal 

7. Lubang Kabel AC 

 

     Unit ruang penyimpanan dan kontroler dibuat terpisah 

dapat dilihat pada Gambar 3.3. Unit kontroler berbentuk 

box dengan panjang 20 cm x lebar 10 cm x tinggi 20 cm 

1 

2 

3 

6 

4 

5 

7 
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yang terbuat dari kayu multiplek. Pada unit kontroler 

terdapat beberapa bagian dari rangkaian elektronik yaitu 

mikrokontroler arduino Uno, arduino shield, catu daya 

12v, modul relay, modul LCD 16x2, dan modul micro SD. 

Mikrokontroler arduino Uno dan relay yang akan 

terhubung ke solenoid disambungan ke catu 12v. Catu 

daya mendapatkan sumber listrik tegangan AC dari 

terminal yang dibungkan dengan kabel ± 1.8 m. 

Terminal, modul relay, dan modul SD card diletakkan 

pada bagian luar box kontroler, pemilihan letak dari 

masing-masing rangkaian elektronik dibuat sedemikian 

rupa untuk memudahkan perihal kegiatan bongkar dan 

pasang dari kontainer dan box kontroler. Untuk 

menyambungkan kontainer dan box kontroler digunakan 

kabel masing-masing ± 50 cm yang terhubung pada 

terminal, modul relay, dan pada panci termodifikasi. 

 

3.5.2 Rancangan Fungsional 

     Rancangan fungsional pada penelitian ini ruang 

penyimpanan digunakan sebagai ujung atau reseptor 

dari diagram seperti pada Gambar 3.4 yang menjadi 

bagian lingkungan yang akan dikontrol keadaan udara 

yang berada didalamnya. Reseptor berupa sensor 

oksigen dan karbon-dioksida mengukur konsentrasi 

udara aktual yang ada dalam ruang penyimpanan. Sinyal 

digital yang dikeluarkan dari reseptor ini akan dikuatkan 

oleh komparator dan akan diproses melalui 

mikrokontroler sehingga menjadi tindakan kontrol berupa 

sinyal digital yang diterima oleh aktuator. Aktuator pada 

penelitian ini berupa katup elektrik yaitu solenoid sistem 

searah, aktuator dalam sistem ini berfungsi sebagai pintu 

masuk sumber gas pengisi pada ruang penyimpanan 
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yaitu berupa tabung gas nitrogen oksigen, dan karbon-

dioksida. 

 

Sensor oksigen & 
Karbon-dioksida

Komparator AktuatorKontroler

Mikrokontroler

Kadar oksigen & 
karbon-dioksida 

diinginkan

Kadar oksigen & 
karbon-dioksida 

aktual

 
Gambar 3.4 Diagram Blok Sistem Kontrol Udara Otomatis 

 

N COO

Katub Solenoid

Relay

Amp

Arduino Uno

Mikrokontroler

Sensor O

Sensor CO

Komputer/Laptop

Ruang Penyimpanan

Keterangan:
Aliran Gas
Aliran Listrik
Kontrol

 
Gambar 3.5 Layout Sistem Kontrol Udara Otomatis 
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     Berdasarkan layout pada Gambar 3.5 arduino uno 

yang telah terisi dengan program dari komputer/ laptop 

akan mengolah data digital. Data digital yang melalui 

arduino diklasifikasikan sebagai data masuk dan keluar. 

Data masuk yang diterima oleh arduino berasal dari 

reseptor yaitu sensor oksigen dan karbon-dioksida yang 

terlebih dahulu melalui penguat sinyal/amplifier. 

Sedangkan data keluar yaitu berupa perintah digital akan 

diterima oleh relay, dimana relay akan menyambung 

arus listrik dari tegangan 12v menuju katub solenoid 

sehingga katub akan terbuka. Gas pada tabung nitrogen, 

oksigen maupun karbon-dioksida akan masuk menuju 

kontainer, sehingga dapat diartikan bahwa masuknya 

gas tersebut sesuai sinyal digital yang diterima oleh 

relay. Tekanan gas pada ruang penyimpanan selalu 

akan mendekati tekanan 1 atm sehingga kadar gas yang 

berlebihan akan keluar melalui tussen klep. 

     Pada penelitian ini panci termodifikasi diaplikasikan 

sebagai kontainer sampel yang akan diberi perlakuan. 

Panci terbuat dari bahan aluminium manganis tanpa 

handel pegangan. Penghilangan handel pegangan ini 

bertujuan agar alat pengekang tutup panci lebih mudah 

dipasang, penggunaan pengekang tutup panci ditujukan 

agar penutup panci lebih rapat. Pada bagian penutup 

panci terdapat manometer vakum pneumatik sebagai 

pengukur tekanan vakum dan beberapa seal karet untuk 

mencegah kebocoran pada tutup panci. Kontainer yang 

digunakan dapat dilihat pada Gambar 3.6.  
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Gambar 3.6 Kontainer dari panci termodifikasi 

 

 

     Berikut merupakan bagian dalam dari ruang 

penyimpanan: 

1. Sarangan 

2. Sensor Karbon-dioksida 

3. Sensor Oksigen 

     Selanjutnya, pada kontainer panci terdapat beberapa 

perangkat elektronik yaitu katup solenoid, sensor 

tekanan, sensor oksigen dan karbon-dioksida. Katup 

solenoid yang digunakan berjumlah 3 yang terletak pada 

bagian terluar panci, masing-masing katub berfungsi 

1 

2 

3 
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sebagai penerima dari output tabung gas (nitrogen, 

oksigen, dan karbon-dioksida) sekaligus sebagai 

penerima sinyal keluaran digital dari kontroler. Sensor 

tekanan, sensor oksigen, dan karbon-dioksida berfungsi 

sebagai reseptor dari masing-masing parameter ukur 

yaitu tekanan dalam KPa, oksigen dan karbon-dioksida 

dalam persen (%). Katub solenoid yang digunakan 

memiliki diameter lubang ¼” tegangan input 12v. 

Penampakan katup solenoid dapat dilihat pada Gambar 

3.7 di bawah ini. 

 

 
Gambar 3.7 Katup Solenoid 

 

 

     Sensor tekanan yang digunakan pada kontainer 

adalah sensor tekanan tipe MPX5700DP dengan 

penampakan fisik pada Gambar 3.8. Sensor 

MPX5700DP digunakan sebagai sensor pembaca 

tekanan vakum dalam ruang kontainer. Kisaran 

pengukuran <10 KPa dengan akurasi ± 2,5% pada suhu 

0 – 85oC. Beberapa karakteristik sensor MPX5700DP 

yang lain yaitu konsumsi daya yang rendah, kemudahan 
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pemasangan, durabilitas jangka panjang, memiliki 

ukuran kecil dan tidak membutuhkan piranti luar 

tambahan sebagai media konversi sinyal. 

 

 
Gambar 3.8 Sensor MPX5700DP 

 

 

     Sensor oksigen yang digunakan terletak dalam 

kontainer panci dengan tipe sensor ME2-O2 produk 

Winsen. Penampakan fisik sensor oksigen tipe ME2-O2 

dapat dilihat pada Gambar 3.9. Sensor tipe ini bekerja 

dengan menggunakan prinsip elektrokimia dimana suatu 

pereaksi yang mengenai reseptor dari sensor ini akan 

mempengaruhi besarnya nilai tegangan yang keluar. 

Kisaran pengukuran konsentrasi gas oksigen alat ini dari 

0 – 30% dengan akurasi ± 10% pada tekanan udara 

normal ± 10%. Beberapa karakteristik sensor ME2-O2 

yang lain yaitu penggunaan daya rendah, akurasi tinggi, 

sensitivitas tinggi, kisaran pengukuran yang lebar, dan 

dengan daya tahan yang cukup panjang yaitu 2 tahun. 
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Gambar 3.9 Sensor ME2-O2 

 

 

     Sensor karbon-dioksida yang digunakan pada 

penelitian ini adalah tipe MH-Z16 produk winsen. Sensor 

ini bekerja menggunakan prinsip NDIR atau cahaya 

inframerah dimana terdapat emiter dan reseptor yang 

akan berubah nilainya terhadap suatu konsentrasi 

parameter yang akan diukur. Sensor yang digunakan 

pada penelitian ini adalah sensor MH-Z16 yang memilki 

kemampuan pengukuran konsentrasi gas karbon-

dioksida dari 0-5% atau setara dengan maksimum 50000 

ppm, sedangkan akurasi pengukuran ± 5% pada 

temperatur 0-50oC. Beberapa karakteristik sensor MH-

Z16 yang lain yaitu sensitifitas tinggi, penggunaan daya 

rendah, respon yang cepat, tahan terhadap gangguan 

uap air, dan memiliki daya tahan yang lama yaitu lebih 

dari 5 tahun. Penampakan fisik dari sensor MH-Z16 

dapat dilihat pada Gambar 3.10 berikut. 

 

 
Gambar 3.10 Sensor MH-Z16 
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3.6 Rancangan Sistem Elektrik 

3.6.1 Perancangan Perangkat Keras 

     Perancangan perangkat keras dari sistem kontrol 

udara otomatis bertujuan untuk mengolah data analog 

yang diperoleh dari reseptor yaitu sensor tekanan, 

oksigen, dan karbon-dioksida untuk diolah menjadi data 

digital dimana data digital ini akan mempengaruhi sinyal 

keluaran yang akan diterima oleh relay sebagai pengatur 

input dari aktuator yaitu berupa tabung gas nitrogen, 

oksigen, dan karbon-dioksida, sehingga tercipta suatu 

kondisi yang sesuai sebagai ruang penyimpanan pisang 

ambon. 

1. Arduino Uno R3 

     Mikrokontroler yang akan digunakan dalam 

penelitian ini yaitu Arduino Uno R3. Mikrokontroler ini 

menggunakan chip berbasis ATMega328 dengan 

datasheet yang dapat diakses serta didownload pada 

http://arduino.cc/en/Main/arduinoBoardUNO. Arduino 

Uno R3 berfungsi sebagai otak kecil dari sistem 

kontrol udara otomatis sesuai dengan program yang 

terinstal didalamnya. Arduino Uno R3 memiliki 14 pin 

input dan output digital dimana 6 pin input tersebut 

dapat digunakan sebagai output PWM dan 6 pin 

input analog, 16 MHz osilator kristal, koneksi USB, 

jack power, ICSP header, dan tombol reset. 

Penampakan fisik dari Arduino Uno R3 dapat dilihat 

pada Gambar 3.11 berikut. 
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Gambar 3.11 Mikrokontroler Arduino Uno R3 

 

 

2. Relay 

     Modul relay berfungsi sebagai penerima sinyal 

digital dari mikro-kontroler yang memberikan 

keluaran On/Off yang terinstal pada mikrokontroler 

terhadap aktuator yaitu gas nitrogen, oksigen, dan 

karbon-dioksida. Dengan prinsip kerja yaitu jika suatu 

konsentrasi gas oksigen maupun karbon-dioksida 

kurang dari batas minimum set point yang ditentukan 

maka relay akan terbuka dan gas dari tabung gas 

oksigen dan karbon-dioksida akan masuk ke dalam 

kontainer (ruang penyimpanan). Sedangkan untuk 

relay yang bekerja sebagai katup gas nitrogen akan 

berfungsi apabila jumlah dari konsentrasi oksigen 

dan karbon-dioksida melebihi batas maksimum set 

point yang telah ditentukan. Penampakan fisik dari 

modul relay dapat dilihat pada Gambar 3.12 berikut. 
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Gambar 3.12 Modul Relay 1 saluran 

 

 

3. Catu daya 

     Catu daya memiliki fungsi sebagai sumber tenaga 

listrik DC, dimana arus AC dari sumber listrik PLN 

diubah menjadi tenaga listrik DC. Catu daya yang 

digunakan memiliki output tegangan 12V serta arus 

2A dan 1A. Penampakan fisik dari catu daya yang 

digunakan dapat dilihat pada Gambar 3.13 berikut. 

 

 
Gambar 3.13 Catu Daya 12v 5a 

 

 

4. Modul Micro SD Card 

     Modul micro SD Card berfungsi sebagai adapter 

dari micro SD Card. Penggunaan modul ini berfungsi 

sebagai media perekam data selama proses dari 
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kontrol berjalan. Penampakan fisik dari modul ini 

dapat dilihat pada Gambar 3.14 berikut. 

 

 
Gambar 3.14 (a) modul micro SD Card (b) micro SD Card 

 

 

5. Modul Arduino Shield v5.0 

     Modul Arduino Shield v5.0 berfungsi sebagai 

modul hubungan antara beberapa reseptor yaitu 

sensor oksigen, karbon-dioksida, maupun sensor 

tekanan dan juga sebagai modul hubungan antara 

sinyal keluaran yaitu relay dan display LCD 16x2 

dengan mikrokontroler Arduino Uno R3. Selain itu 

modul ini memudahkan pengguna untuk 

membongkar dan memasang rangkaian pada 

mikrokontroler. Penampakan fisik dari modul Arduino 

Shield v5.0 dapat dilihat pada Gambar 3.15 berikut. 

 

a 
b 
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Gambar 3.15 Modul Arduino Shield v5.0 

 

 

3.6.2 Perancangan Sistem Kontrol 

     Skema sistem kontrol udara otomatis menunjukkan 

hubungan fungsional sistem yaitu antara mikrokontroler, 

sensor, relay, aktuator, dan LCD yang diaplikasikan 

pada penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut. 

 

Arduino Uno
Kontrol On/

Off
Relay

Katub 
Solenoid

Ruang 
Penyimpanan

LCD
Sensor Oksigen 

& 
Karbondioksida

MikrokontrolerKonsentrasi oksigen & 
karbondioksida 

diinginkan

Konsentrasi oksigen & 
karbondioksida aktual

 
Gambar 3.16 Skema hubungan sistem kontrol udara otomatis 

 

 

     Prinsip kerja sistem ini dimulai setelah stop kontak 

dihubungkan pada sumber listrik, maka catu daya atau 

adaptor akan mengalirkan arus listrik dengan tegangan 

12v 5a yang kemudian menghidupkan mikrokontroler 

dan pada posisi siaga menunggu sinyal keluar pada 

relay. Selanjutnya diikuti oleh aktifnya LCD dan sensor, 

dimana sensor akan mendeteksi konsentrasi oksigen 

maupun karbon-dioksida dan ditampilkan pada layar 



35 

 

LCD. Data digital yang diterima oleh mikrokontroler 

diolah dan kontroler akan mengeluarkan sinyal digital 

menuju relay. 

 

3.6.3 Rangkaian Minimum System Arduino Uno R3 

     Mikrokontroler Arduino Uno R3 merupakan komputer 

kecil yang digunakan sebagai fungsi integrasi dengan 

sensor yaitu MPX5700DP, ME2-O2, dan MH-Z16 

dengan elemen kontrol yaitu relay maupun elemen 

lainnya seperti display dan datalogger berupa modul 

micro SD terhadap sebuah kondisi di dalam suatu 

ruangan kontrol yaitu ruang penyimpanan, sesuai 

dengan program yang sudah terinstall dalam 

mikrokontroler Arduino Uno R3 ini. Pada Gambar 3.17 di 

bawah merupakan skema dari rangkaian minimum 

system Arduino Uno R3 beserta elemen-elemen 

elektronik lainnya yang dibuat menggunakan software 

Proteus 8 Proffesional. 
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Gambar 3.17 Rangkaian LCD dan Micro SD 

 

 

3.6.4 Rangkaian Sensor 

     Beberapa sensor yang digunakan yaitu sensor 

oksigen (ME2-O2), sensor karbon-dioksida (MH-Z16), 

dan sensor tekanan vacuum (MPX5700DP).  Output dari 

beberapa sensor ini akan melalui rangkaian ADC 

(Analog to Digital Converter) sehingga sinyal analog dari 

hasil pembacaan dapat diolah oleh program menjadi 

data digital, sehingga data tersebut dapat diolah oleh 

program yang ada dalam mikrokontroler. Program ini 

yang akan memberikan perintah digital terhadap elemen 

elektronik output sehingga terjadi proses jika-maka 

dalam sistem. Pada Gambar 3.18 di bawah merupakan 
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skema hubungan elemen sensor terhadap 

mikrokontroler Arduino Uno R3 (ATMega328P). 
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Gambar 3.18 Rangkaian sensor 

 

 

3.6.5 Rangkaian Relay 

     Rangkaian relay yang digunakan pada penelitian ini 

berada pada kondisi Normally Open (NO) dimana pada 

kondisi ini posisi siaga dari saklar berada pada kondisi 

OFF. Apabila suatu kondisi set point yang ditentukan 

diterima oleh mikrokontroler maka relay akan menerima 

sinyal digital sehingga kondisi dari relay akan berubah 

(ON), namun ketika kondisi dari set point dari program 

tidak tercapai atau dapat diartikan kondisi ruangan 

sudah pada kadar oksigen dan karbon-dioksida yang 

telah ditentukan maka kondisi dari relay ini akan kembali 

pada kondisi siaga (OFF). Pada Gambar 3.19 di bawah 

merupakan skema hubungan antara beberapa relay 

dengan mikrokontroler. 
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Gambar 3.19 Rangkaian relay 

 

 

3.7 Rancangan Industri 

     Sistem kontrol udara (oksigen dan karbon-dioksida) 

otomatis yang telah dirangkai, kemudian diletakkan pada 

sebuah boks dari multiplek dengan ketebalan 0.5 cm. Tujuan 

dari pemberian kotak pada alat tersebut adalah sebagai 

pelindung dari komponen-komponen dan sekaligus 

meningkatkan nilai estetika dari alat tersebut. Skematik 

sistem kontrol udara otomatis dalam boks elektronik dapat 

dilihat pada Gambar 3.3. 

 

3.7.1 Desain Ergonomi 

     Rangkaian sistem kontrol yang telah dibuat akan 

diberikan tempat pelindung berupa boks elektronik 

dengan ukuran panjang 20 cm x lebar 10 cm x tinggi 20 

cm. Hal ini ditujukan agar rangkaian tidak mengalami 

gangguan-gangguan dari luar. Pada bagian tutup boks 

elektronik ini dikuatkan dengan sekrup yang paten pada 
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bagian ujung penutup sehingga mudah untuk dilakukan 

buka maupun tutup boks elektronik. 

 

3.7.2 Desain Estetika 

     Jenis bahan yang digunakan adalah boks multiplek. 

Dengan tata letak setiap komponen dan penyusunan 

kabel penghubung yang dirapikan dengan kabel tie dan 

heatshrink sehingga pengecekan komponen pada boks 

elektronik lebih mudah. 

 

3.7.3 Desain Interface 

     Rangkaian di dalam boks elektronik ini diatur 

sedemikian rupa agar terlihat rapi dan mudah untuk 

dilakukan perawatan. Hal ini dikarenakan berpengaruh 

terhadap tata letak di ruangan agar dapat lebih efisien. 

Pada bagian dalam boks elektronik sistem kontrol 

dilekatkan pada dinding boks bagian dalam dengan 

menggunakan double tape, spon maupun sekrup. 

Sedangkan pada bagian tutup boks terletak LCD yang 

tampak pada bagian depan. Dengan susunan dan posisi 

yang dapat dilihat pada Gambar 3.3. 

     Dari boks nantinya akan disambungkan beberapa 

kabel dari kontainer. Untuk 3 input terdiri dari sensor dan 

3 output yang terdiri dari port relay. Desain kontainer 

yang sedemikian rupa terpisah dari kontroler 

memudahkan mobilitas dari alat tersebut. Penampakan 

fisik dari kontainer dan boks elektronik dapat dilihat pada 

Gambar 3.2 dan Gambar 3.3. 
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3.8 Rancangan Program 

 

Mulai

CXO = O2 + CO2

Relay N = Input Nitrogen

Relay O = Input Oksigen

Relay C = Input Karbon-dioksida

Apakah 

CXO > 7.6%

Aktifkan Relay N

Apakah

Kadar O2 < 3.7% atau

Kadar CO2 > 3.3%

Apakah

Kadar O2 > 4.3% atau

Kadar CO2 < 2.7%

NoNo

Aktifkan Relay OAktifkan Relay C

Yes Yes

Solenoid CO2 

(ON)
Solenoid O2 

(ON)

Solenoid N2 

(ON)

Inisialisasi

Input Set Point

CXO = 7.6%

O2 = 4±0.3%

CO2 = 3±0.3%

Yes

No

Pengukuran 

Kadar O2 & CO2

Data Tersimpan. 

Terbuka dan tertutupnya

Katub Solenoid Akan sesuai 

dengan Logika On/Off

Selesai

 
Gambar 3.20 Diagram alir kinerja program 
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     Gambar 3.20 menunjukkan bagaimana diagram alir 

sistem kontrol yang menggunakan sistem logika On/Off. 

Perancangan ini menggunakan dua buah reseptor yaitu 

sensor oksigen dan karbon-dioksida dengan tiga buah 

output yaitu relay pada saluran gas nitrogen, oksigen, dan 

karbon-dioksida. Kontrol logika sistem ini ditunjukkan dalam 

bentuk jika-maka. 

     Masukkan dari kontrol ini berupa tegangan yang 

diformulasikan sehingga menjadi bentuk keluaran 

konsentrasi udara dalam persen (%). Sedangkan masing-

masing nilai error ditentukan memiliki selisih 0.6% yaitu 

apabila pada kadar oksigen 3.7-4.3% dan pada kadar 

karbon-dioksida 2.7-3.3%. 

 

3.9 Metode Pengambilan Data 

     Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data 

primer. Data primer merupakan data yang diperoleh dari 

percobaan yang dilakukan oleh penulis. Adapun diagram 

pengambilan data akan dijabarkan pada beberapa poin 

berikut. 

 

3.9.1 Kalibrasi Sensor 

     Sebelum dilakukan pegujian sampel dalam kondisi 

respirasi maupun penyimpanan diperlukan suatu data 

yang menunjukkan nilai akurasi dari sensor yang 

digunakan. Pada penelitian ini digunakan beberapa 

sensor yaitu sensor tekanan vakum (MPX5700DP), 

kadar oksigen (ME2-O2) dan karbon-dioksida (MH-Z16). 

Untuk menentukan nilai akurasi tersebut dibutuhkan alat 

bantu yaitu O2 analyzer (Quantek Model 902D O2 / CO2 

Headspace Analyzer) dan pengukur tekanan vakum. 
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Pengujian kalibrasi sensor dilakukan dengan diagram alir 

pada Gambar 3.21. 

 

Mulai

Perangkaian alat serta 

bahan sesuai 

rancangan

Instalasi program uji 

kalibrasi ke dalam Arduino 

Uno R3

Perlakuan 1

Pengujian akurasi 

sensor tekanan vakum

Perlakuan 2

Pengujian akurasi 

sensor O2 dan CO2

Sistem dalam keadaan 

siaga, kemudian pompa 

vakum dinyalakan hingga 

kapasitas maksimum

Sistem dalam keadaan 

siaga, kemudian O2 

Analyzer mengukur udara 

lingkungan

Pencatatan nilai tekanan 

vakum, kadar oksigen dan 

kadar karbon-dioksida, 

dilakukan hingga 5 kali 

pengulangan

Selesai
 

Gambar 3.21 Diagram Alir Pengujian kalibrasi sensor 

 

 

3.9.2 Pengujian Sistem Kontrol Udara Otomatis Tanpa 

Sampel 

     Pengujian sistem tanpa sampel dilakukan dengan 

diagram alir sesuai pada Gambar 3.22. Pada poin ini 

pengujian dilakukan untuk mengetahui kinerja dari 
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masing-masing elemen elektronik, sehingga dapat 

diketahui error pada masing-masing elemen. 

 

Mulai

Merangkai alat dan 

bahan sesuai dengan 

rancangan

Instalasi program 

uji sistem tanpa 

sampel

Perlakuan 2

Mengaktifkan Relay N 

pada kondisi set point 

(N > 7.6)

Perlakuan 3

Mengaktifkan Relay O 

pada kondisi set point 

(CO2 > 3.3 atau O2  < 

3.7)

Perlakuan 4

Mengaktifkan Relay C 

pada kondisi set point 

(CO2 < 2.7 atau O2  > 

4.3)

Perlakuan 1

Pengujian kebocoran 

gas dengan pompa 

vacuum

Pecatatan kadar oksigen dan karbon-

dioksida dilakukan oleh datalogger, 

pengujian dilakukan hingga waktu 15 

menit pada setiap perlakuan

Selesai
 

Gambar 3.22 Diagram alir pengujian sistem tanpa sampel 

 

 

3.9.3 Pengujian Konsentrasi Gas Tanpa Kontrol Otomatis 

     Pengujian respirasi buah tanpa kontrol otomatis pada 

buah pisang ambon matang digunakan untuk 

mengetahui kinerja dari reseptor ketika dikenakan pada 

sebuah lingkungan dengan suatu gangguan kadar udara 

yaitu respirasi buah. Sehingga diketahui sensitivitas 

respon dari sensor (ME2-O2 dan MH-Z16). Pengujian 

respirasi tanpa kontrol otomatis dilakukan dengan 

diagram alir sesuai pada Gambar 3.23. 
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Mulai

Merangkai alat dan 

bahan sesuai 

dengan rancangan

Instalasi program uji 

sistem pada 

respirasi sampel

Pengukuran perubahan 

kadar oksigen dan karbon-

dioksida oleh sensor

Pencatatan perubahan kadar oksigen dan karbon-dioksida 

pada pengujian respirasi sampel dilakukan oleh datalogger , 

pengujian dilakukan hingga waktu 24 jam dengan 5 kali 

pengujian

Selesai

Masukkan 2 sampel 

buah pisang kedalam 

ruang penyimpanan

 
Gambar 3.23 Diagram pengujian respirasi sampel 

 

 

3.9.4 Pengujian Penyimpanan dengan Sistem Kontrol 

Udara Otomatis 

     Pengujian penyimpanan dengan sistem kontrol udara 

otomatis pada sampel yaitu buah pisang ambon yang 

sudah matang, pengujian dilakukan untuk mengetahui 

nilai standar error yang dilakukan oleh kontroler 

otomatis. Pengujian sistem penyimpanan dengan sistem 

kontrol udara otomatis dilakukan dengan diagram alir 

sesuai pada Gambar 3.23 di bawah ini. 
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Mulai

Merangkai alat dan 

bahan sesuai dengan 

rancangan

Instalasi program sistem 

kontrol udara otomatis pada 

Arduino Uno R3

Pengukuran perubahan kadar oksigen 

dan karbondioksida oleh sensor. 

Kemudian dilanjutkan respon kontroler 

terhadap perubahan nilai sensor.

Pencatatan perubahan kadar oksigen dan karbon-

dioksida pada pengujian sistem kontrol udara 

otomatis dilakukan oleh datalogger, pengujian 

dilakukan selama 3 jam dengan 2 kali pengulangan

Selesai

Masukkan 10 sampel 

buah pisang kedalam 

ruang penyimpanan

Terjadi perubahan respon 
kontroler terhadap perubahan 
kadar oksigen dan karbon-
dioksida

 
Gambar 3.24 Diagram Alir Pengujian Sistem pada 

Penyimpanan 

 

 

     Kemudian seluruh data yang didapatkan akan 

digambarkan dalam bentuk grafik hasil pengujian serta 

grafik data tersebut dapat dianalisis hasilnya. Analisis 

tersebut berupa deskripsi dari hasil grafik serta 

penarikan kesimpulan dari hasil representasi data hasil 

pengujian. 
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

4.1 Hasil Rancang Bangun Sistem Kontrol Udara (O2 dan 
CO2) Otomatis dengan Basis Arduino Uno 
4.1.1 Hasil Rancangan Struktural  
     Sistem kontrol udara otomatis dengan basis arduino uno 
menggunakan panci sebagai simulasi ruang penyimpanan 
dengan diameter 28 cm. Pada Gambar 4.1 merupakan hasil 
rancang bangun dari kontainer yang berfungsi sebagai ruang 
simulasi penyimpanan buah pisang ambon. 
 

 
Gambar 4.1 Kontainer ruang penyimpanan 
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     Bagian-bagian dari kontainer ruang penyimpanan adalah 
sebagai berikut: 

1. Plat besi 
2. Tussen klep keluar 
3. Katub solenoid & kran 

input N2 
4. Katub solenoid & kran 

input O2 
5. Katub solenoid & kran 

input CO2 

6. Sensor MPX5700DP 
7. Vacuum Gauge 
8. Baut penahan plat 
9. Baut pengekang plat 
10. Tutup panci 
11. Badan panci 
12. Bantalan penahan plat 

     Kontainer ruang penyimpanan merupakan rangkaian dari 
sistem kontrol otomatis. Kontainer sebagai ruang penyimpanan 
ini terbuat dari campuran aluminium manganis dengan 
kapasitas 8 liter merk Airlux dengan bagian telinga panci yang 
sudah dilepas dengan pengunci tambahan yaitu plat besi 
dengan tebal 2 mm dan panjang 30 cm. Pada bagian tutup 
panci terdapat vacuum gauge sebagai pemantau tekanan 
vakum pada saat uji kebocoran panci. Sedangakan pada bagian 
tengah tutup panci terdapat baut dengan panjang 3 cm sebagai 
penahan plat pengunci tambahan, sehingga tutup dari panci 
terkunci lebih rapat. Bagian badan panci terdapat 4 lubang ¼”, 3 
lubang dilengkapi dengan katub pneumatik yang disambung 
dengan katub solenoid ketiga lubang dengan katub ini berfungsi 
sebagai pintu masuk sumber gas nitrogen, oksigen dan karbon-
dioksida. Sebuah lubang sisanya sebagai output pada sensor 
vakum MPX5700DP. Penggunaan 2 tipe alat ukur tekanan 
vakum yaitu pneumatik dan digital ditujukan untuk memperkecil 
kesalahan pengukuran tekanan. Selanjutnya yaitu lubang 
dengan diameter 1” yang dilengkapi dengan tussen klep yang 
terletak pada bagian samping bawah panci berfungsi sebagai 
katup satu arah, yaitu sebagai keluarnya udara dari dalam 
kontainer     Boks elektronika berfungsi sebagai tempat 
melekatnya rangkaian elktronik. Pada Gambar 4.2 merupakan 
hasil dari boks elektronika.  
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Gambar 4.2 Boks Elektronik 

 

     Bagian-bagian dari boks elektronika adalah sebagai berikut: 
1. Boks elektronika 
2. LCD display 16x2 
3. Kabel colokan  
      ke sumber listrik AC 
4. Terminal soket 

5. Relay untuk solenoid 
N2 

6. Relay untuk solenoid 
O2 

7. Relay untuk solenoid 
CO2 

     Boks elektronika dibuat terpisah dari kontainer. Boks ini 
terbuat dari kayu multiplek dengan ketebalan 1 cm dengan 
dimensi panjang 20 cm x lebar 10 cm x tinggi 20 cm. Pada 
bagian tutup boks terdapat dua sekrup sebagai fungsi kait 
dengan dinding boks ketika tertutup. Pada bagian tutup boks 
terdapat rangkaian LCD 16x2 yang terletak pada bagian kiri atas 
tutup boks. Penggunaan LCD ini berfungsi sebagai penampil 
data langsung ketika alat dinyalakan. Pada bagian sisi atas boks 
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2 

3 

4 

5 
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terdapat modul relay yang nantinya akan dihubungkan dengan 
katub solenoid dengan menggunakan kabel, saluran positif yang 
menuju katub solenoid akan disambungkan pada terminal yang 
berada di sebelah sisi kanan boks elektronika. Pada sisi kiri 
boks elektronika terdapat sebuah kabel yang menghubungkan 
catu daya 12v 5A yang berada pada bagian dalam boks. Kabel 
ini berfungsi sebagai penghubung pada sumber arus AC 
(tegangan bolak-balik). 
 
4.1.2 Hasil Rancangan Fungsional 
 

 

 
Gambar 4.3 Bagian dalam kontainer ruang penyimpanan 
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          Pada Gambar 4.3 di atas, bagian-bagian dari kontainer 
ruang penyimpanan adalah sebagai berikut: 

1. Badan panci 
2. Saluran keluar tussen 

klep 
3. Saluran masuk gas N2 
4. Saluran masuk gas O2 
5. Saluran masuk gas 

CO2 
6. Saluran Keluar Sensor 

MPX5700DP 

7. Sil karet tutup panci 
8. Sarangan 
9. Sil silikon tutup panci 
10. Kabel keluar badan 

panci 
11. Sensor oksigen 
12. Sensor karbon-dioksida 

     Pada bagian dalam kontainer (panci termodifikasi) terdapat 
sarangan yang berfungsi sebagai wadah dari sampel pisang, 
sarangan yang digunakan memiliki lubang-lubang kecil dengan 
diameter 1 cm. Pada bagian bawah dari sarangan tersebut 
merupakan ujung dari input dari sumber gas dan ujung output 
dari gas keluar, pada bagian ini terdapat 2 buah sensor yaitu 
ME2-O2 dan MH-Z16 sebagai fungsi pendeteksi kadar oksigen 
dan kadar karbon-dioksida. Terpisahnya area dalam kontainer 
dengan sarangan berfungsi agar nilai kadar udara pada bagian 
bawah panci atau bagian yang paling dekat dengan input gas 
tidak langsung tercampur dengan udara yang dikonsumsi 
sebagai respirasi buah, selain itu penggunaan sarangan pada 
bagian dalam kontainer ini memudahkan terletaknya sampel 
pada bagian dalam kontainer. Kedua sensor pada bagian dalam 
kontainer mendapatkan sumber tenaga dan juga jalur informasi 
melalui kabel yang menembus dinding panci, sensor tersebut 
membutuhkan tegangan sebesar 5 volt. 
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4.1.3 Hasil Rancangan Interface Sistem Elektrik 
 

 
Gambar 4.4 Rangkaian Sistem Elektrik Dalam Boks Elektronik 

 
 
     Pada Gambar 4.4 bagian-bagian dari dalam boks elektronika 
adalah sebagai berikut: 

1. Penutup boks 
2. Belakang LCD 16x2 
3. Resistor pengatur 

backlight 
4. Catu daya 12 volt 5 

ampere 

5. Kabel arus AC 
6. USB asp 
7. Arduino Uno R3 & 

Arduino Shield 
8. Micro Sd Adapter 

     Sistem kontrol udara (O2 dan CO2) otomatis dengan basis 
arduino uno dirangkai dalam boks elektronika. Hal ini bertujuan 
agar rangkaian yang berada dalam boks elektronika tidak 
terganggu oleh lingkungan dari luar. Boks elektronika ini 
memiliki dimensi panjang 20 cm x lebar 10 cm x tinggi 20 cm 
dengan ketebalan 3 mm. Beberapa komponen elektronik 
dipasang pada bagian dalam boks menggunakan sekrup, dan 
beberapa lainnya digunakan double tape foam. Sebagai 
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hubungan antar komponen elektronik pada bagian ini digunakan 
kabel jumper dengan warna yang cukup berbeda sehingga 
memudahkan untuk menghubungkan antar komponen. 
Komponen mikrokontroler diletakkan pada bagian atas boks 
sedangkan sumber tegangan pada bagian bawah dengan jarak 
3 cm, peletakan komponen ini ditujukan agar komponen 
penerima arus AC (trafo) berada sejauh mungkin dengan 
rangkaian mikrokontroler yang dikhawatirkan menghasilkan 
daya magnet yang mempengaruhi sinyal komunikasi serial dari 
mikrokontroler maupun menuju mikrokontroler. Sedangkan 
komponen seperti relay, modul micro SD, dan LCD direkatkan 
pada badan boks bagian luar sehingga memudahkan 
komunikasi dengan pengguna dan memudahkan untuk 
menghubungkan komponen pada kontainer dengan kontroler. 
Komponen LCD pada rangkaian elektrik ini berfubgsi sebagai 
penampil data dari pembacaan sensor ME2-O2, MH-Z16 dan 
MPX5700DP sebagai gambaran dari kondisi dalam kontainer 
ruang penyimpanan. Sebagai sumber tegangan menuju 
mikrokontroler dan katup solenoid digunakan power supply 
dengan merek Bayu Makmur yang memiliki output tegangan 12v 
dan kuat arus 5a. 
 
4.2 Hasil Program Sistem Kontrol 
     Pembuatan program sistem kontrol dilakukan dengan 
software Adruino Uno IDE 1.8.5 dengan program berbasis 
logika on/off untuk mengontrol relay sesuai dengan keadaan 
ruang penyimpanan, dimana masing-masing relay berfungsi 
sebagai katub dari gas nitrogen, oksigen, maupun karbon-
dioksida. Program yang digunakan dalam sistem ini dapat dilihat 
pada Lampiran 2, kemudian diinstal dari laptop kedalam 
Arduino Uno R3 dengan kabel USB asp. Berikut adalah 
penjelasan dari kode program yang digunakan: 
 
#include <Wire.h> 
#include <SPI.h> 
#include <SC16IS750.h> 
#include <string.h>  
#include <NDIRZ16.h> 

Deklarasi jenis mikrokontroler  
dan jenis elemen modul 
 yang digunakan 
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#include <SPI.h> 
#include <SD.h> 
#include <LiquidCrystal.h> 
 
SC16IS750i2cuart= 
SC16IS750(SC16IS750_PROTOCOL_I2C,SC16IS750_ADDRE
SS_BB); 
NDIRZ16 mySensor = NDIRZ16(&i2cuart);//CS CO2 
const int rs = 2, en = 3, d4 = 4, d5 = 5, d6 = 6, d7 = 7; 
const float VRefer = 5;//Vin O2 
const int O2 = A2;//CS O2 
const int chipSelect = 10;//CS SD 
const float SensorOffset = 102; 
LiquidCrystal lcd(rs, en, d4, d5, d6, d7); 
 
void setup() { 
  i2cuart.begin(9600); 
  lcd.begin(16, 2); 
  lcd.print("System Start"); 
  lcd.setCursor(0, 1); 
  lcd.print("Waiting..."); 
  delay(3000); 
  lcd.clear(); 
  if (!SD.begin(chipSelect)) { 
   lcd.setCursor(0, 0); 
   lcd.print("Card error"); 
   delay(3000); 
  } else { 
   lcd.setCursor(0, 0);` 
   lcd.print("Card inserted"); 
  } 
  if (i2cuart.ping()) { 
   lcd.setCursor(0, 1); 
   lcd.print("3 Second"); 
   delay(3000); 
  } else { 
   lcd.setCursor(0, 1); 
   lcd.print("Sensor Error"); 

Deklarasi pin yang  

digunakan 

Deklarasi aktifnya modul  
dan beberapa elemen  
komponen lainnya 
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   delay(5000); 
   setup(); 
  } 
  power(1); 
} 
 
void loop() { 
 if (mySensor.measure()) { 
   lcd.clear(); 
   File dataFile = SD.open("datalog.txt", FILE_WRITE); 
   float P = -1; 
   float Sensor = mySensor.ppm; 
   float CO2 = Sensor/10000; 
   float MeasuredVout = readO2Vout(); 
   float Concentration = MeasuredVout * 0.21 / 2.0; 
   float Oks=Concentration*100; 
   float Nitro= Oks+CO2; 
   lcd.setCursor(0, 0); 
   lcd.print(P,2); 
   lcd.print(" kPa"); 
   lcd.setCursor(0, 1); 
   lcd.print(Oks,3); 
   dataFile.print(P,2);  
   dataFile.print(","); 
   dataFile.print(Oks,3); 
   dataFile.print(","); 
   lcd.print(", "); 
   lcd.print(CO2,3);  
   lcd.print(" %"); 
   dataFile.print(CO2,3); 
   dataFile.close(); 
   if (Nitro>=7.6) { 
     pinMode(9, OUTPUT); 
     delay(900); 
     pinMode(9, INPUT); 
     delay(9100);  
   } else if (Oks<=3.7) { 
     pinMode(8, OUTPUT); 

Fungsi prosedur  

matematis sinyal  

yang diterima 

Fungsi penampil data pada LCD 

Fungsi penulisan data pada micro sd  

untuk oksigen dan tekanan 

Fungsi ON / OFF dari masing- 

masing relay 
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     delay(610); 
     pinMode(8, INPUT); 
     delay(9390); 
   } else if (CO2>=3.3) { 
     pinMode(8, OUTPUT); 
     delay(610); 
     pinMode(8, INPUT); 
     delay(9390); 
   } else if (CO2<=2.7) { 
     pinMode(0, OUTPUT); 
     delay(610); 
     pinMode(0, INPUT); 
     delay(9390); 
   } else if (Oks>=4.3) { 
     pinMode(0, OUTPUT); 
     delay(610); 
     pinMode(0, INPUT); 
     delay(9390); 
   } else { 
     delay(10000); 
   } 
 } 
} 
 
void power (uint8_t state) { 
    i2cuart.pinMode(0, INPUT);      //kontrol pin power 
    if (state) { 
        i2cuart.pinMode(0, INPUT);  //on MH-Z16 
    } else { 
        i2cuart.pinMode(0, OUTPUT); 
        i2cuart.digitalWrite(0, 0); //off MH-Z16 
    } 
} 
 
void calibrate() { 
   i2cuart.pinMode(1, OUTPUT);    //pin i2c kalibrasi 
   i2cuart.digitalWrite(1, LOW);  //kalibrasi bawah (400 ppm) 
   delay(10000);                  // 

Trigger saklar modul  

sensor MH-Z16 

Trigger kalibrasi  

modul sensor  

MH-Z16 

Fungsi ON / OFF dari masing- 

masing relay 
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   i2cuart.digitalWrite(1, HIGH); //siap digunakan 
} 
 
float readO2Vout() 
{ 
    long sum = 0; 
    for(int i=0; i<32; i++) 
    { 
        sum += analogRead(O2); 
    } 
    sum >>= 5; 
    float MeasuredVout = sum*(VRefer / 1023.0); 
    return MeasuredVout; 
} 
 
4.3 Hasil Pengujian Sistem 
4.3.1 Hasil Kalibrasi Sensor dengan Sampel Udara Bebas 
 

 
Gambar 4.5 Grafik Kalibrasi Sensor Oksigen 

 
     
     Pada penelitian ini digunakan sensor ME2-O2 sebagai 
reseptor dari kadar oksigen dan sensor MH-Z16 pada udara di 

Fungsi penyaringan  

data pada modul  

sensor ME2-O2 
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dalam ruang penyimpanan. Untuk dapat mengkalibrasi alat ini 
digunakan sebuah alat bantu ukur kadar oksigen maupun kadar 
karbon-dioksida di udara yaitu sebuah O2 / CO2 Analyzer merk 
Quantek tipe 902D. Jarum sensor dari O2 / CO2 Analyzer dan 
sensor oksigen maupun karbon-dioksida digunakan sebagai alat 
ukur udara normal pada ruangan, kemudian sebelum dilakukan 
pengulangan data terlebih dahulu sistem mengalami restart. 
Data yang didapatkan akan dianalisis, dimana data dari alat 
bantu digunakan sebagai data sensor yang sudah terkalibrasi 
dan data keluaran sensor ME2-O2 sebagai data sensor yang 
akan diketahui akurasi nilainya. 
     Dari Gambar 4.5 diketahui bahwa dalam pembacaan nilai 
kadar oksigen di udara sensor oksigen yang digunakan memiliki 
selisih nilai terhadap nilai aktual. Selisih nilai aktual tersebut 
dapat mempengaruhi nilai yang dihasilkan dari sensor. Pada 
kalibrasi sensor oksigen ini didapatkan nilai error rata-rata 0.09 
atau kemiringan nilai terhadap nilai aktual sebesar 0.43 %. 
Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa sensor ME2-O2 
memiliki akurasi 99.57%. 

 

 
Gambar 4.6 Grafik Kalibrasi Sensor Karbon-dioksida 
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     Dari Gambar 4.6 diketahui bahwa dalam pembacaan nilai 
kadar karbon-dioksida di udara sensor karbon-dioksida yang 
digunakan memiliki selisih nilai terhadap nilai aktual. Selisih nilai 
aktual tersebut dapat mempengaruhi nilai yang dihasilkan dari 
sensor. Pada kalibrasi sensor karbon-dioksida ini didapatkan 
nilai error rata-rata 0.0025 atau kemiringan nilai terhadap nilai 
aktual sebesar 9 %. Berdasarkan data diatas dapat diketahui 
bahwa sensor MH-Z16 memiliki akurasi 91 %. 
 
4.3.2 Hasil Uji Kebocoran 
 

 
Gambar 4.7 (a) Respon kadar oksigen dalam ruang penyimpanan 

pada kondisi vakum interval 0.5 detik 

P -19 
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Gambar 4.7 (b) Respon kadar oksigen dalam ruang penyimpanan 

pada kondisi vakum interval 1 detik 
Gambar 4.7 Grafik Uji kebocoran dengan variabel tekanan dan kadar 

oksigen 

 
 
     Hasil uji kebocoran merupakan data penting sebelum 
dilakukan pengujian sistem. Hasil dari uji kebocoran digunakan 
untuk mengetahui kondisi dari sambungan dari elemen-elemen 
sistem yang terpasang pada ruang penyimpanan. Jika hal ini 
tidak dilakukan dan ternyata terdapat kebocoran pada chamber, 
maka gas-gas yang telah diisikan lama kelamaan akan habis 
dan data hasil pengujian menjadi tidak sesuai dengan yang 
diinginkan. Sebelum dilakukan pengujian dengan tekanan, 
pengecekan kebocoran sampel dapat dilakukan dengan metode 
gelembung sabun yang menggunakan campuran air dan sabun. 
Metode uji kebocoran ini sesuai dengan anjuran dari Badan 
Standarisasi Nasional (2013) campuran air sabun diteteskan 
atau dioleskan di tempat yang memungkinkan terjadinya 
kebocoran seperti pada sambungan mur-baut, lubang 
pemasukan selang, dan juga lubang pemasukan kabel. 
Kemudian dengan menggunakan pompa udara dalam ruang 
simpan ditekan. Bila terjadi kebocoran maka akan tampak 

P -17 
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gelembung-gelembung gas pada tiap sambungan atau lubang 
yang sudah diberi air sabun, sehingga apabila terdapat 
kebocoran gas akan timbul gelembung sabun. Kebocoran yang 
sering terjadi pada bagian ujung saluran gas masuk, saluran 
kabel dan penutup. Dalam hal ini, untuk mengatasi masalah 
tersebut pada bagian tutup panci diberikan beberapa karet 
sealer dari ban dan beberapa lem silikon, sedangkan pada 
bagian kabel dan elemen tambahan lainnnya digunakan media 
kertas tebal serta rubber gasket yang berfungsi sebagai sealer 
ketika sambungan elemen dipasang. 
 
4.3.3 Hasil Uji Sistem Kontrol Udara Otomatis Tanpa 
Sampel 
 

 
Gambar 4.8 Hasil respon sistem tanpa sampel 

 
 
     Pengujian sistem tanpa sampel dilakukan untuk mengetahui 
kinerja dari masing-masing elemen elektronik. Sehingga 
didapatkan hasil pada Gambar 4.6 bahwa seluruh elemen 
berfungsi sesuai dengan fungsinya masing. Pada pengujian 
sampel ini didapatkan grafik kontrol dengan bentuk kasar, hal ini 
disebabkan penyelarasan fungsi dari regulator gas sebagai 
fungsi sumber gas oksigen dengan bukaan katub pneumatik 
yang digunakan. Sehingga diketahui bahwa pengaturan tekanan 

B.A O2 = 4.3 % 

B.B O2 = 3.7 % 
B.A CO2 = 3.3 % 

B.B CO2 = 2.7 % 
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regulator yang sesuai untuk gas nitrogen 2 bar, untuk gas 
oksigen dan karbon-dioksida sebesar 2 kgf/cm2, sedangkan 
pengaturan bukaan katup pneumatik ½ pada input gas nitrogen, 
dan ¼ pada gas oksigen maupun karbon-dioksida. Kombinasi 
pengaturan input gas dilakukan agar didapatkan fungsi 
pengaturan yang lebih stabil sehingga kadar aktual dari 
campuran gas mendekati set point yang telah ditentukan.  
 
4.3.4 Hasil Uji Konsentrasi Gas Tanpa Kontrol Otomatis 
 

 
Gambar 4.9 Kadar oksigen dan karbon-dioksida dalam ruang 

penyimpanan 

 
 

     Pada pengujian ini didapatkan data konsentrasi gas dengan 
buah yaitu pisang sebagai sampel berada dalam ruang 
penyimpanan tanpa dilakukan kontrol otomatis sehingga 
diketahui kinerja dari reseptor sistem ketika dikenakan pada 
sebuah lingkungan dengan suatu gangguan udara yaitu 
respirasi buah. Dari Gambar 4.7 diketahui bahwa stabilitas dari 
sensor oksigen maupun karbon-dioksida dimana konsumsi gas 
oksigen dan produksi gas karbon-dioksida buah yang tersimpan 
mengalami kesetimbangan. 
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     Pada pembacaan konsentrasi gas oksigen dan karbon-
dioksida pada ruang penyimpanan secara teori konsentrasi gas 
oksigen akan habis dan seiring habisnya gas oksigen maka gas 
karbon-dioksida akan memenuhi ruangan, sehingga grafik 
diatas akan mengalami perpotongan. Namun tidak demikian, hal 
ini dikarenakan terdapatnya uap air dalam ruangan, sehingga 
terdapat uap air pada udara dalam ruang penyimpanan. Selain 
itu pada pengujian ini gas karbon-dioksida terjadi defleksi pada 
kadar karbon-dioksida 5 % karena keterbatasan kemampuan 
pembacaan kadar karbon-dioksida yaitu sensor MH-Z16. 
 
4.3.5 Pengujian Penyimpanan dengan Sistem Kontrol Udara 
Otomatis 
 

 
Gambar 4.10 (a) Respon sistem terhadap ruang penyimpanan dengan 

ulangan 1 

B.A O2 = 4.3 % 

B.B O2 = 3.7 % 
B.A CO2 = 3.3 % 

B.B CO2 = 2.7 % 
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Gambar 4.10 (b) Respon sistem terhadap ruang penyimpanan dengan 

ulangan 2 
Gambar 4.10 Respon sistem terhadap ruang penyimpanan dengan 

sampel 

 
(a) Perhitungan Error Steady State (Kadar Oksigen) 

%O2 rata-rata =  

%O2 rata-rata =  = 4.1348 % 

Range Ess = 4 % + 0.3 = 4.3 % 
Range Ess = 4 % - 0.3 = 3.7 % 
Range Ess = 3.7 % sampai 4.3 % 

Error Tertinggi =  = 15.68 % 

Error Terendah =  = 28.35 % 

 
(a) Perhitungan Error Steady State (Kadar Karbon-dioksida) 

%CO2 rata-rata =  

B.A O2 = 4.3 % 

B.B O2 = 3.7 % 
B.A CO2 = 3.3 % 

B.B CO2 = 2.7 % 

Jumlah data 

Jumlah data 
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%CO2 rata-rata =  = 3.0983 % 

Range Ess = 3 % + 0.3 = 3.3 % 
Range Ess = 3 % - 0.3 = 2.7 % 
Range Ess = 2.7 % sampai 3.3 % 

Error Tertinggi =  = 56.7 % 

Error Terendah =  = 67.8 % 

 
(b) Perhitungan Error Steady State (Kadar Oksigen) 

%O2 rata-rata =  

%O2 rata-rata =  = 4.2103 % 

Range Ess = 4 % + 0.3 = 4.3 % 
Range Ess = 4 % - 0.3 = 3.7 % 
Range Ess = 3.7 % sampai 4.3 % 

Error Tertinggi =  = 16.95 % 

Error Terendah =  = 7.83 % 

 
(b) Perhitungan Error Steady State (Kadar Karbon-dioksida) 

%CO2 rata-rata =  

%CO2 rata-rata =  = 2.9939 % 

Range Ess = 3 % + 0.3 = 3.3 % 
Range Ess = 3 % - 0.3 = 2.7 % 
Range Ess = 2.7 % sampai 3.3 % 

Error Tertinggi =  = 17.1 % 

Error Terendah =  = 1.97 % 

Jumlah data 

Jumlah data 
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     Pengujian penyimpanan dengan sistem kontrol udara 
otomatis dilakukan pada sampel yaitu buah pisang ambon 
yang sudah matang. Dari pengujian sistem kontrol udara 
yang dikenakan langsung pada buah pisang diketahui nilai 
standar error steady state yang dilakukan oleh sistem pada 
sampel 1 dan sampel 2. Pada sampel 1 diketahui nilai error 
tertinggi pada kontrol kadar oksigen 4.927 % dengan nilai 
error 15.68 % dan nilai error terendah pada kadar oksigen 
2.566 % dengan nilai error 28.35 %, sedangkan pada 
sampel 2 diketahui nilai error tertinggi pada kontrol kadar 
oksigen 4.978 dengan nilai error 16.95 % dan nilai error 
terendah pada kadar oksigen 3.387 % dengan nilai error 
7.83 %. Untuk sensor karbon-dioksida pada sampel 1 
diketahui nilai error tertinggi pada kontrol kadar karbon-
dioksida 5 % dengan nilai error 56.7 % dan nilai error 
terendah pada kadar karbon-dioksida 0.665 % dengan nilai 
error 67.8 %, sedangkan pada sampel 2 diketahui nilai error 
tertinggi pada kontrol kadar karbon-dioksida 3.823 % 
dengan nilai error 17.1 % dan nilai error terendah pada 
kadar karbon-dioksida 2.641 % dengan nilai error 1.97%. 
Pada perhitungan nilai error steady state dari sistem kontrol 
otomatis didapatkan hasil kontrol yang lebih baik pada 
sampel 2 hal ini disebabkan oleh pengaturan katub 
pneumatik dan regulator dari input gas oksigen dan karbon-
dioksida. Gas pada tabung oksigen maupun gas karbon-
dioksida merupakan gas dengan kemurnian tinggi sehingga 
terbukanya katub input yaitu regulator dan katub pneumatik 
akan memiliki pengaruh yang besar ketika gas oksigen atau 
gas karbon-dioksida ini masuk. 
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V. PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

1. Sistem kontrol udara otomatis dapat dibuat 

menggunakan mikrokontroler arduino uno. Hasil 

rancangan tersebut dapat digunakan untuk pengendali 

kadar udara yang ada dalam ruang penyimpanan. 

2. Pengujian untuk kontrol kadar udara dalam ruang 

penyimpanan diketahui nilai eror rata-rata pada kontrol 

kadar oksigen 17.21 % dan pada kontrol kadar karbon-

dioksida 35.90 %. 

 

5.2 Saran 

1. Perlu ditambahkan kontrol otomatis pengendalian suhu 

dan kelembapan. 

2. Perlu dilakukan desain ruang penyimpanan yang lebih 

baik. 

3. Perlu digunakan elemen kontrol yang lebih baik untuk 

mengendalikan tekanan gas yang dibutuhkan 

4. Perlu dilakukan pengujian laju respirasi dengan alat yang 

memadahi 

5. Perlu dilakukan desain yang lebih meningkatkan nilai 

estetika dari alat 

6. Perlu digunakan elemen sensor yang memiliki 

kemampuan lebih baik 
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