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ABSTRAK 

 

RANCANG BANGUN ALAT PENGERING TERASI OTOMATIS 

BERBASIS MIKROKONTROLER ATMEGA 328 DENGAN  

SUMBER DAYA PANEL SURYA (SOLAR CELL)  

 

 

 

Oleh 

Rinaldi Sanjaya 

 

 

 

 

Energi matahari merupakan energi yang terbarukan dan ketersediaannya cukup 

melimpah. Pemanfaatan energi matahari dalam kehidupan sehari-hari cukup 

beragam contohnya seperti proses pengeringan terasi. Proses pengeringan terasi 

memakan waktu kurang lebih 3 hari, namun ketika proses pengeringan sedang 

berlangsung pasti ada saja masalah yang mungkin terjadi seperti cuaca mendung 

atau turunnya hujan sehingga proses pengeringan akan memakan waktu yang 

lebih lama. Dalam penelitian ini telah dibuat alat pengering terasi otomatis 

berbasis mikrokontroler ATMega 328 yang bekerja dengan cara mendeteksi 

perubahan cuaca dan waktu secara otomatis dengan menggunakan bantuan sensor 

cahaya (LDR). Alat ini juga akan dilengkapi dengan sebuah panel surya (solar 

cell) 30Wp yang berfungsi untuk menyuplai energi listrik pada baterai yang 

nantinya akan digunakan untuk proses pengeringan pada  malam hari dengan 

menggunakan heater (pemanas) sehingga akan lebih efektif dan mempercepat 

proses pengeringan. Lampu pijar (heater) akan menyala secara otomatis apabila 

sensor tidak mendeteksi adanya cahaya (mendung) atau dengan kata lain nilai 

ADC yang terbaca oleh sensor LDR adalah ≥500. Dari hasil sistem perancangan 

yang telah dibuat, sistem bekerja mengeringkan terasi seberat 100 gram memakan 

waktu 13-15 jam dengan tingkat keberhasilan sistem perancangan 100%. Efisiensi 

panel surya 30Wp yang digunakan pada penelitian ini sebesar 26,98% dengan 

daya maksimal yang dihasilkan sebesar 50,04 Watt dan lama waktu pengisian 

baterai adalah 12,4 jam. 

 

Kata kunci : Terasi, Mikrokontroller ATmega 328, Sensor LDR, Panel Surya 
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ABSTRACT 

 

DESIGN AND CONSTRUCTION OF AUTOMATIC TERASI DRYER BASED 

ON ATMEGA 328 MICROCONTROLLER WITH 

SOLAR PANEL RESOURCES (SOLAR CELL)  

 

 

 

By 

Rinaldi Sanjaya 

 

 

 

 

Solar energy is a type of renewable energy which the availability is quite 

abundant. The use of solar energy in the daily is quite diverse, one of the example 

is represented in the drying shrimp paste process. The shrimp paste drying 

process takes approximately 3 days, but there are always some problems 

occurring in the middle of the process, such as cloudy weather or sudden rain, so 

it makes the drying process will take longer than usual. In this research, an 

automatic shrimp paste dryer based on an ATMega 328 microcontroller has been 

made. It works by detecting the weather and time changes automatically by 

implementing the light sensor (LDR). This tool will also be equipped with a 30Wp 

solar cell which functions to supply electrical energy to the battery which will 

later be used for the drying process at night. This process is supported by using a 

heater so that it will be more effective to speed up the drying process. The 

incandescent lamp (heater) will turn on automatically if the sensor does not detect 

any light (cloudy) or in other words, the ADC value read by the LDR sensor is 

≥500. As the results, it can be concluded that the system works to dry shrimp 

paste weighing 100 grams and takes 13-15 hours with a 100% success rate of the 

design system. The efficiency of the 30Wp solar panel used in this study is 26.98% 

with the maximum power generated at 50.04 Watt and the battery charging time is 

12.4 hours. 
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BAB I. PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Matahari merupakan suatu sumber energi listrik yang memiliki karakteristik tidak 

terbatas (unlimited) sehingga pemanfaatannya untuk kegunaan hidup manusia 

tentunya sangat massif. Hal inilah yang membuat energi matahari hingga saat ini 

menjadi sumber energi terbesar yang dikelola dan dikembangkan dengan 

terstruktur sehingga dapat berpotensi menjadi kebutuhan konsumsi utama energi 

global dalam time span yang panjang. Kegunaan energi ini pada dasarnya 

terefleksikan secara holistic ke dalam perangkat bernama panel surya (solar cell) 

yang hingga saat ini memiliki kebermanfaatan bagi manusia secara umum.  

Panel surya sendiri terdiri dari beberapa perangkat sel yang memiliki prinsip kerja 

merubah energi matahari menjadi energi listrik. Perangkat ini dinamakan sel 

photovoltalic (lampu/cahaya listrik) dikarenakan sistem kerjanya yang menyerap 

energi matahari secara langsung. Adapaun output dari arus yang dikeluarkan oleh 

panel surya sendiri disebut dengan arus searah (DC). Turunan arus searah (DC) 

ini sendiri sesuai dengan tegangan pada jumlah sel surya serta lama dan 

banyaknya cahaya matahari yang menyerap ke panel surya. (Wibowo, 2018) 

Kegunaan perangkat panel surya hingga saat ini memliki perkembangan yang 

sangat massif dan bersifat komprehensif. Jika dahulu panel surya hanya 

dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan besar, maka saat ini kegunaannya 

sudah lebih meluas mulai dari industry kecil dan menengah, hingga penerangan 

umum (PU) dan rumah tangga. Kegunaan energi matahari untuk kebermanfaatan 

kebutuhan manusia memiliki keuntungan yang jauh lebih bagus. Selain itu 

karakteristik energi matahari yang kontinu, tidak mengeluarkan biaya yang mahal, 

tidak membuat polusi, serta dapat diakses dari segala arah, menambah keuntungan 



2 

 

 

pemanfaatan energi ini. Adapun beberapa contoh pengimplementasian energi 

matahari dalam kehidupan sehari-hari terrefleksi dari beberapa penelitian berikut. 

Penelitian pertama berjudul “Prototipe Pemanfaatan Panel Surya Sebagai Sumber 

Energi Pada Sistem Otomasi Atap Stadion Bola” memfokuskan ranah penelitian 

pada kebermanfaatan ernegi matahari dengan tujuan merancang prototipe sistem 

buka tutup atap stadion sepakbola secara otomatis. Penelitian ini secara sistematis 

menggunakan sensor cahaya (LDR) dan sensor air (RD) dengan memaksimalkan 

peran panel surya berkapasitas 50 WP. Adapaun sistem kerja dari perangkat ini 

menggunakan mikrokontroler arduino uno sebagai pusat sistem kerja. Cara 

kerjanya adalah sensor air akan mendeteksi adanya hujan dan sensor panas akan 

mendeteksi adanya cahaya, maka dengan sistem sensor ini otomatis atap stadion 

dengan sistem buka tutup tadi akan berfungsi secara otomatis dengan 

memanfaatkan prinsip sensor tadi. (Julisman et al., 2017) 

Penelitian kedua berjudu “Rancang Bangun Penjemur Emping Melinjo Otomatis 

Berbasis Mikrokontroler Di Desa Sukamandi Hilir” ini berfolus pada pembuatan 

perangkat yang dapat mendeteksi perubahan cuaca secara cepat sehingga dapat 

membantu pengeringan emping melinjo. Sistem kerja perangkat ini dengan 

mengatur alat mikrokontroler ATMega 8535 sebagai alat kendali utama dan 

menggunakan sensor pembaca cahaya (LDR) serta sensor pembaca hujan (RD). 

Adapun prinsip kerja alat ini dengan mendeteksi sinar matahari oleh sensor 

cahaya, dimana sensor cahaya ini akan mendeteksi kondisi cuaca cerah dan sistem 

akan otomatis merespon dengan menempatkan nampan yang berisi emping 

melinjo di luar (proses penjemuran). Sebaliknya, jika sistem sensor hujan (RD) 

mendeteksi adanya kondisi mendung/hujan, maka nama=pan berisi emping 

melinjo akan berada di dalam kotak pengeringan dan proses pengeringan akan 

dilakukan oleh sistem pemanas (heater). (Pranata et al., 2019) 

Berdasarkan penjelasan mengenai dua komparasi penelitian yang berbeda di atas, 

dapat ditarik kesimpulan bahwa mafaat energi matahari selain untuk kebutuhan 

energi listrik dapat pula membantu hal-hal spesifik seperti pengeringan emping 

melinjo hingga sistem buka tutup atap stadion sepakbola. Sehingga, jiak 

diidentifikasi pemanfaatan proses pengeringan benda lain dengan sistem yang 
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sama sangat bisa dan mungkin terjadi. Contohnya seperti pengeringan baju, ikan 

asin, garam, terasi, dan lain sebagainya. Secara khusus, dalam industry pembuatan 

terasi terdapat proses signifikan yang sangat berdampak yang disebut proses 

pengeringan/penjemuran. Proses pengeringan/penjemuran ini biasanya memakan 

waktu 3 hari dalam kondisi cuaca cerah. Namun, seperti yang diketahui bahwa 

proses penjemurannya akan memakan waktu lebih lama jika kondisi cuaca tidak 

baik sehingga ini akan berdampak pada kehigienesan terasi tersebut. Hal ini 

dikarenakan terasi yang tidak maksimal proses penjemurannya akan memakan 

waktu lebih dan membuat terasi terpapar di ruang terbuka dalam waktu yang 

lama, sehingga akan menyebabkan kotoran dan debu masuk ke dalamnya. 

Berdasarkan identifikasi masalah pada proses penjemuran di atas, maka penulis 

secara komrehensif akan membuat sebuat perangkat berupa alat pengering terasi 

yang bekerja dengan memnfaaatkan sistem sensor cahaya (LDR) dan sistem 

sensor hujan (RD). Perangkat ini didesain dengan memaksaimalkan sistem 

rancangan detector otomatis yang dapat mendeteksi perubahan cuaca dengan 

bantuan sensor cahaya (LDR). Alat ini berbentuk persegi kotak dengan desain 

khusus yang berfungsi untuk melindungi terasi dari kotoran atau debu selama 

proses pengeringan berlangsung. Sumber energi utama alat ini adalah panel surya 

(solar cell) dengan bantuan arduino dan heater yang digunakan selama proses 

pengeringan berlangsung sehingga sangat efektif digunakan kapanpun tanpa harus 

bergantung dengan sistem pengeringan terasi yang konvensional. 

 

 

1.2 Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan penjelasan mengenai latar belakang diatas, adapun tujuan dari 

penelitian ini, diantaranya: 

1. Mendesain dan merancang alat pengering terasi otomatis berbasis 

mikrokontroler ATMega 328 dengan sumber energi berupa panel surya (solar 

cell).  

2. Mengetahui indikator tingkat kekeringan terasi baik pengeringan secara 

manual ataupun dengan menggunakan alat. 
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3. Mengetahui lama proses pengeringan terasi baik pengeringan secara manual 

maupun dengan menggunakan alat.  

 

 

1.3 Rumusan Masalah 

 

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana mendesain dan merancang alat pengering terasi otomatis berbasis 

mikrokontroler ATMega 328 dengan sumber energi berupa panel surya (solar 

cell)? 

2. Bagaimana mengetahui indikator tingkat kekeringan terasi baik pengeringan 

secara manual ataupun dengan menggunakan alat. 

3. Bagaimana mengetahui lama proses pengeringan terasi baik pengeringan 

secara manual maupun dengan menggunakan alat.  

 

 

1.4 Batasan Masalah  

 

Berdasarkan tujuan penelitian dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, 

Adapun batasan masalah dari penelitian ini diantaranya: 

1. Pembatasan penelitian ini terdapat pada jenis terasi yang digunakan hanya 

jenis terasi semi basah yang memiliki berat 100-gram pada setiap uji coba.  

2. Penelitian ini tidak mendiskusikan mengenai prinsip dan sistem kerja panel 

surya secara mendetail.  

3. Penelitian ini tidak menggunakan alat yang memiliki hotspot pribadi atau 

tidak terhubung dengan jaringan internet (IOT). 

 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

 

Dari penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa kebermanfaatan yang dapat 

diperoleh, diantaranya:  

1. Perangkat yang dirancang dapat mempercepat proses pengeringan terasi yang 

dilakukan oleh pelau usaha industri tanpa perlu melaksanakan sistem 

konvensional atau tradisional (pemeriksaan sendiri dari waktu ke waktu). 
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2. Proses pengeringan terasi akan menjamin aspek kehigienisan terasi 

dikarenakan konstruksi perangkat dirancang jauh dari papara kotoran dan 

debu.  

 

 

1.6 Hipotesis 

 

Rancangan penelitian ini mengimplementasikan pemodelan perangkat 

Mikrokrontroller Arduino Nano, heater dan sensor cahaya (LDR) yang 

memanfaatkan energi cahaya matahari dalam prosesnya dalam rangka mendeteksi 

perubahan cuaca. Alat ini akan memproses penjemuran terasi pada siang hari dan 

memaksimalkannya pada malam hari dengan menggunakan pemanas (heater) 

sehingga akan mempercepat proses pengeringannya. Secara terstruktur, alat ini 

bekerja dengan memaksimalkan peran sensor cahaya yang dikirim ke 

mikrokontroller untuk mendeteksi kondisi cuaca. 

 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

 

Penelitian ini mengaplikasikan sistem penulisan, seperti dibawah ini: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini secara sistematis terdiri dari beberapa subbab diantaranya: latar belakang, 

tujuan, manfaat, perumusan masalah, batasan masalah, hipotesis serta sistematika 

penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini memaparkan teori-teori yang memiliki korelasi dengan oenelitian penulis 

dan memuat referensi pendukung yang berasal dari sumber valid seperti buku, 

jurnal, penelitian terdahulu, dan referensi ilmiah lainnya. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN  

Bab ini memuat metode pada penelitian secara lebih spesifik seperti penjelasan 

pelaksanaan penelitian, prosedur, sistem kerja, hingga tahapan-tahapan 

perancangan perangkat. 
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BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab IV ini, penulis menjelaskan secara mendetail aspek struktural dan 

fungsionalitas pada alat yang dirancang dalam penelitian ini. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN  

Bab ini memuat uraian kesimpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 
 

 

 

2.1 Kajian Pustaka 

 

Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan alat 

pengering otomatis berbasis arduino : 

1. Penelitian terdahulu oleh Andi Julisman (2017) dengan judul “Prototipe 

Pemanfaatan Panel Surya Sebagai Sumber Energi Pada Sistem Otomasi Atap 

Stadion Bola” lebih terfokus kepada tatanan sistem kerja pengering otomatis 

yang merelasikan alat bernama Arduino Uno sebagai faktor kendali (main 

control). Alat ini mendukung sistem pembuka dan penutup atap otomatis 

dengan bantuan LDR (cahaya) dan RD (air) dengan sumber energi sentral 

berasal dari panel surya sebesar 50 WP. Cara kerja alat ini cukup sederhana, 

yaitu cahaya dan sensor (LDR) akan dideteksi oleh fungsi sistem dari alat RD 

maka stadion akan membuka secara otomatis dan sebaliknya jika cahaya dan  . 

Energi hujan tidak terdeteksi oleh RD maka stadion secara otomatis akan 

tertutup. Perlu diketahui bahwasannya bagian atap prototipe stadion yang 

digunakan ini terbuat dari fiber dengan berat 16 gram. (Julisman et al., 2017) 

2. Selanjutnya yaitu penelitian oleh Ardianto Pranata (2019) dengan judul 

“Rancang Bangun Penjemur Emping Melinjo Otomatis Berbasis 

Mikrokontroler Di Desa Sukamandi Hilir” juga mengedepankan cara kerja 

fungsional alat pengering dengan bantuan alat mikrokontroler ATMega 8535 

yang memiliki pusat kendali kontrol pada RD dan LDR. Objek penelitian ini 

adalah penjemuran emping melinjo. Sistem kerja alat ini yaitu dengan 

mendeteksi kondisi cuaca lewat perantara sensor hujan dan cahaya. Apabila 

sensor merespon cuaca cerah, maka secara otomatis nampan berisi emping 

melinjo yang ada di alat tersebut akan berada di luar kotak penjemuran. 

Sebaliknya, jika sensor mendeteksi hujan atau mendung maka otomatis 
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pengering akan menyimpang emping melinjo di dalam kotak dan mengaktifkan 

sistem heater. (Pranata et al., 2019) 

3. Penelitian terdahulu oleh Elvy Sahnur Nasution (2018) dengan judul “Rancang 

Bangun Alat Penjemur Terasi Otomatis Berbasis Mikrokontroler” juga sama 

mengimplementasikan sistem pengering. Namun dengan menggunakan alat 

bernama servo (motor) dengan sistem mikrokontroler Arduino Uno.  Objek 

penelitian ini adalah terasi dengan sistem kerja yang berpusat berdasarkan 

waktu yang telah di input di  sistem RTC. Cara kerja alat ini adalah dengan 

memposisikan otomatis wadah pengering terasi sebesar 60 derajat menghadap 

timur tepat pada pukul 08.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB. Pada jam 17.00 

WIB posisi wadah pengering terasi akan berubah menghadap ke barat dengan 

sudut kemiringan sebesar 60 derajat. (Nasution et al., 2018) 

Dari ketiga kajian pustaka tersebut, penulis membuat sebuah alat pengering yang 

bersifat otomatis dengan menggunakan sebuah objek terasi yang diletakkan di 

dalamnya sehingga pada saat penjemuran terasi lebih higienis karena tidak 

terpapar debu dan kotoran. Sistem pada alat ini bekerja sesuai dengan perubahan 

cuaca/waktu secara otomatis khususnya ketika cuaca mendung/hujan dan ketika 

malam hari dengan menggunakan bantuan sensor cahaya. Jika sensor LDR 

mendeteksi cahaya matahari, otomatis sistem tidak akan bekerja dan proses 

penjemuran dilakukan dengan menggunakan sinar matahari langsung. Namun 

apabila kondisi cahaya mendung atau gelap maka sistem otomatis akan 

menghidupkan heater yang ada di dalam alat, sehingga proses pengeringan akan 

terus berlanjut secara otomatis. Kemudian energi untuk menjalankan sistem pada 

alat ini menggunakan panel surya yang berkapasitas 30 Wp, sehingga proses 

pengeringan dapat dilakukan pada malam hari serta akan lebih efektif dan 

mempercepat proses waktu pengeringan. 

 

 

2.2 Modul Sensor LDR 

 

Peran signifikan dari adanya alat sensor LDR pada alat adalah guna mendeteksi 

intensitas cahaya resistensi yang diperlukan dalam menjalankan sistem. Sensor ini 

mengintegrasikan kondisi cahaya (gelap/terang) dan intensitas cahaya yang 



9 

 

 

diterima oleh alat dengan mengandalkan sensor LDR dan aspek resistensinya. 

Aspek resistensi yang dimaksud adalah nilai resistensi yang muncul pada saat 

kondisi cuaca terang atau gelap berdasarkan intensitas yang dipancarkan. Secara 

sederhana, alat ini membantu menghantarkan arus saat menerima intensitas 

cahaya dalam kondisi terang dan menekan arusnya pada saat kondisi gelap. Perlu 

diketahui bahwasannya nilai resistensi sensor LDR berbanding lurus dengan 

banyaknya intensitas cahaya yang diterima oleh alat.  Nilai resistensi sensor LDR 

dapat mencapai 200 kilo Ohm (kΩ) dalam kondisi gelap dan turun hingga 500 

ohm (Ω) jika kondisi terang.  

 

 

Gambar 2.1 Modul Sensor LDR 

 

Berikut adalah tabel fungsi dari pin modul sensor cahaya (LDR) : 

 

Tabel 2.1 Fungsi pin modul sensor LDR 

 

PIN FUNGSI 

VCC Sumber Tegangan 

GND Ground 

A0 Output (high dan low) 

 

Pada Tabel 2.2 diatas dapat dilihat bahwa pin VCC digunakan sebagai sumber 

tegangan, kemudian pin GND digunakan sebagai ground, dan kemudian pin A0 

digunakan sebagai output dari sensor ini (high & low). Untuk menentukan 

besarnya tegangan masukan yang dihasilkan oleh sensor LDR dapat ditentukan 

dengan menggunakan persamaan berikut. 
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ADC =
𝑉𝑜𝑢𝑡 ×𝑅𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑠𝑖 𝐷𝑎𝑡𝑎

𝑉𝑟𝑒𝑓
      Menjadi    Vin =

𝐴𝐷𝐶 ×𝑉𝑟𝑒𝑓

𝑅𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑠𝑖 𝐷𝑎𝑡𝑎
          (2.1) 

 

Keterangan : 

Vin  = Tegangan input sensor  

ADC  = Nilai ADC yang dihasilkan sensor LDR 

 

Vref  = Tegangan  referensi sebesar 5V 

Resolusi Data = Nilai resolusi data 10 bit 

 

 

2.3 Arduino Nano 

 

Arduino Nano merupakan skema kit elektronil yang memiliki open board source 

dengan memanfaatkan chip mikrokontroler tipe AVR dari Atmel Corporation. 

Arduino disebut juga electric circuit board. Sebagai salah satu sistem dalam 

Arduino, mikrokontroler memiliki fungsi sebagai otak terpusat yang 

mengendalikan kontrol input, process dan output dari seluruh skema elektronika.  

Mikrokontroler secara struktural dapat diprogram menggunakan sistem komputer 

dengan memanfaatkan chip atau IC (integrated circuit). Tujuan pemrograman 

sistem pada Arduino ini adalah untuk memproses input sehingga alat akan 

membaca output yang sesuai. (Kadir, A., 2013) 

Ukuran pada arduino nano tidak terlalu besar dan dikarenakan hal ini, arduino 

dapat mendukung pemakaian breadboard. Arduino Nano memiliki basis 

mikrokontroler dengan detail ATmega328 (untuk Arduino Nano versi 3.x) atau 

ATmega 168 (untuk Arduino versi 2.x). Menghubungkan Arduin Nano dengan 

komputer hanya cukup dengan menyambungkan port USB bertipe mini B. 

Rentang resolusi data 10 bit pada arduino nano dijelaskan pada perasamaan 

berikut ini. 

 

Resolusi data = (2n-1)       (2.2) 
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n merupakan nilai bit pengolah data. Karena nilai bit adalah 10 maka resolusi data 

dapat ditulis= 210-1 = 1024 – 1 = 1023, dengan kata lain Vin yang dimiliki oleh 

sensor LDR antara rentang tegangan 0V – 5V akan dikonversi oleh ADC menjadi 

nilai yang memiliki rentang 0 – 1023. 

 

 

Gambar 2.2 Arduino Nano  

 

Berikut  konfigurasi pin Arduino Nano, yaitu : 

1. Pin VCC memiliki aspek fungsionalitas sebagai pin yang memberikan daya 

pada catu digital. 

2. Pin GND berperan sebagai sebuah pin alas (ground pin) dalam catu daya 

digital. 

3. Pin AREF berfungsi sebagai salah satu acuan tegangan sebagai input dasar 

analog atau disebut juga analog reference. 

4. Pin RESET berfungsi untuk memberikan skema LOW dalam me-reset atau 

memprogram ulang mikrokontroler. 

5. Pin Serial RX (0) digunakan sebagai receiver TTL data serial.  

6. Pin Serial TX (1) digunakan sebagai sender TT data serial. 

7. Pin External Interrupt adalah sebuah pin yang memiliki fungsioalitas 

konfigurasi untuk memicu interupsi pada value yang rendah. Baik itu 

meningkat atau menurun, dimana perubahan ini berdasarkan perubahan nilai 

yang signifikan. 

8. Pin Output PWM 8-Bit memiliki fungsionalitas sebagai analogwrite. 

9. Pin SPI berperan sebagai penunjang aspek komunikasi. 

10. Pin LED memiliki aspek komprehensif dalam nilai rendah dan tinggi atau 

bisa disederhanakan dengan on dan off dalam sistem. 

11. Pin Input Analog (A0-A7) berperan sebagai sebuah pin dengan fungsi setting 

up dari stase ground hingga mencapai 5 Volt. Pin Input analog juga memiliki 
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kemungkinan dalam merubah titik acuan antara tertinggi atau terendah 

dengan bantuan fungsi analog reference. 

 

 

Gambar 2.3 Konfigurasi Pin Layout Arduino Nano 

 

 

2.4 ATmega 328p 

 

Secara spesifik, ATMega 328p didefinisikan sebagai mikrokontroler family dari 

bagian AVT 8-bit. Adapun serangkaian jenis mikrokontroler yang memiliki 

karakteristik yang sama ATMega8535, ATMega16, ATMega32 dan ATmega328. 

Pembeda antara jenis-jenis Atmega ini ada pada aspek-aspek seperti, jumlah 

GPIO (pin input/output), periferal (USART, timer, counter, dll). Dalam aspek 

fiskal dan visual Atmega 328p memiliki ukuran yang terbilang kecil dibandingkan 

dengan mikrokontroler. Namun, untuk aspek kapasitas memori dan aspek 

periferal lainnya Atmega memiliki ukuran yang tidak kalah dengan perangkat 

seragam. Sebut saja sama seperti jenis ATMega8535 dan ATMega32, namun 

perlu diketahui bahwa jumlah GPIO-nya memang terbilang lebih kecil 

dibandingkan dengan MCU. (Kadir, A., 2013)  

Mikrokontroler seperti Atmega ini seyogyanya mengimplementasikan sistem 

arsitektur Harvard yang memisahkan memori dan kode program agar sistem 

paralelisme dan memori bisa memiliki kapabilitas program yang lebih maksimal. 

Perintah program dalam perangkat dieksekusi di skema dan jalur yang sama dan 

ketika satu program dieksekusi maka eksekusi selanjutnya akan diambil dari 
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kapasitas memori program. Konfigurasi pin ATmega 328p dapat dilihat pada 

Gambar berikut: 

 

 

Gambar 2.4 Konfigurasi Pin ATmega 328p 

 

 

2.5 Arduino IDE 

 

Arduino IDE atau yang biasa disebut Integrated Development Environment) 

didefinisikan sebagai sebuah software yang digunakan untuk meningkatkan 

peforma apps mikrokontroler. Dimulai dari penulisan program dari sumber, 

mengkompilasikan semua bagian dan aspek, meng-upload hasilnya hingga 

menguji hasil dari terminal serial. Icon menu Arduino IDE dapat dilihat pada 

Gambar 2.5. 

1. Fungsi verify adalah sebagai pemeriksa program untuk menemukan error 

atau kesalahan.  

2. Fungsi upload sebagai pemuat program bagi software Arduino ke hardware 

Arduino. 

3. Fungsi new adalah sebagai pembuat halaman baru (new page) dalam skema  

pemrograman.   

4. Fungsi open adalah sebagai pembuka bagi program yang telah disimpan atau 

sebagai pembuka program yang telah dibuat oleh software Arduino.  

5. Fungsi serial monitor adalah sebagai pengirim atau penampil data untuk 

komunikasi serial dari hardware Arduino. (Sudin et al., 2020) 
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Gambar 2.5 Tampilan Arduino IDE 

 

 

2.6 Panel Surya  

 

Alat Solar cell atau panel surya dapat didefinisikan sebagai perangkat yang 

memiliki skema dan prinsip kerja untuk mengubah chaya matahari menjadi energi 

listrik. Perangkat ini disebut juga photovoltaic atau "cahaya-listrik/lampu" dengan 

cara kerja sel surya yang mengimplementasikan efek photovoltaic dalam proses  

penyerapan energi matahari yang diubah menjadi energi listrik. Hal ini 

dikarenakan terjadi reaksi kimia pada bahan pembuatan sel surya pada perangkat 

tersebut. (Junaldy et al., 2019) 

 

  

Gambar 2.6 Panel Surya 

 

Istilah panel surya didefinisikan sebagai sebuah alat pembangkit listrik yang 

mengubah sinar matahari menjadi energi listrik. Dari segi aspek kegunaan dan 
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keefisienannya, panel surya sendiri mempunyai sisi keunggulan, terutama sebagai 

sumber energi yang terkategori dalam energi yang praktis dan ecofriendly.Hal ini 

memungkinkann bagi sistem panel surya karena skema penggunaannya tidak 

memerlukan perakitan transmisi listrik konvensional dan hanya memerlukan 

instalasi modular yang dapat dilakukan dimana saja. 

 

 

Gambar 2.7 Cara Kerja Sel Surya dengan Prinsip p-n Juntion 

 

Secara prinsip, panel surya memiliki skema kerjanya tersendiri. Seperti yang bisa 

kita identifikasi dari gambar di atas, dimana di gambar tersebut panel surya 

didemonstrasikan memiliki sistem kerja berasarkan prinsip p-n junction. Prinsip 

ini menunjukan kaitan atau sambungan antara atom tipe-n dan semikonduktor 

tipe-p. Semikonduktor sendiri terdiri dari ikatan dasar komponen dengan 

konstruksi elektron dan atom. Jika ditinjau dari segi muatan, semikonduktor tipe-n 

terdiri dari banyaknya elektron negatif. Sedangkan semikonduktor tipe-p 

mempunyai elektron positif yang lebih banyak dalam setiap struktur atomnya. Hal 

ini dibuktikan dengan misalnya dalam memperoleh bahan silikon tipe-p, silikon 

didoping dengan bantuan atom boron. Sebaliknya, jika ingin memperoleh silikon 

tipe-n, silikon didoping dengan atom fosfor. Sedangkan diagram diatas 

menjelaskan persimpangan aspek semikonduktor tipe-p dan tipe-n.  

Berdasarkan aspek fungsional yang dimilikinya, sambungan p dan n digunakan 

untuk menciptakan medan listrik yang membuat elektron ditarik keluar agar 

menghasilkan energi listrik. Ketika dua komponen ini bersentuhan 

(semikonduktor tipe p dan n), elektron berpindah dari komponn tipe-n ke tipe-p 
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dan menciptakan elektroda positif di komponen semikonduktor tipe-n dan tipe-p. 

Lalu melalui aliran elektron dan hole (lubang) akan terbentuk sutau medan listrik, 

dimana ketika sinar matahari menyentuh  komponen p-n junction, maka elektron 

yang ada akan terdorong dari semikonduktor ke kontak negatif. Sehingga melalui 

proses ini akan terbentuk energi listrik. Namun, jika kontak komponen positif 

maka proses ini harus menunggu elektron tiba mencapai perangkat. 

Pada proses penentuan kebutuhan panel surya (solar cell) ada beberapa 

perhitungan kebutuhan listrik harian, hal tersebut dilakukan agar pada saat proses 

pemasangan panel surya mendapatkan hasil yang tepat dan sesuai dengan 

keinginan. Perhitungan tersebut dapat dilihat pada rumus-rumus dibawah ini. 

 Mencari total beban listrik harian : 

Beban Pemakaian Lampu = Daya x Lama Pemakaian                (2.3) 

 

 Menentukan ukuran kapasitas panel surya : 

Kapasitas panel surya = 
Total Beban Pemakaian

Insolasi Panel Surya
  (2.4) 

 

 Menentukan kapasitas baterai/aki : 

Untuk tipe baterai VRLA memiliki batas ideal atau DOD sebesar 80%. Hal 

ini bearti daya dari baterai 100%, hanya maksimal 80% yang dapat digunakan 

akibat adanya losses sebesar 20%.  

Kapasitas baterai yang digunakan : = 
𝑊

𝑉𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑖
 (2.5) 

 

 Lama pengisian sebuah baterai dengan kapasitas 18Ah : 

T1 =
C

I
(1 + 20%)                  (2.6) 

 

Keterangan : 

C  = Kapasitas Baterai (Ampere Hour) 

I  = Arus Pengisian (Ampere) 

T  = Waktu Pengisian Baterai (Hour) 

20% = (% De-efisiensi) 
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 Menentukan Solar Charge Controller 

Untuk menentukan SCC (Solar Charge Controller), maka terlebih dahulu 

untuk mengetahui Isc (Short Circuit Current) yang terdapat pada spesifikasi 

panel surya. Selanjutnya kalikan Isc dengan jumlah panel surya. 

 Daya SCC = Isc × Jumlah Panel Surya (2.7) 

 

 Menentukan Inverter 

Inverter adalah alat yang digunakan untuk  mengkonversikan tegangan searah 

(DC) ke suatu tegangan bolak-balik (AC). Untuk menentukan inverter 

asumsikan jika semua perangkat listrik menyala secara bersamaan, dalam 

penelitian ini perangkat listrik yang digunakan hanya lampu pijar dengan 

kapasitas 15 Watt. Jadi pilihlah inverter yang outputnya lebih dari 15 Watt.  

Maka = Output Inverter ≥ 15 Watt                        (2.8) 

 

Diketahui bahwasannya nilai efisiensi panel surya sendiri didapatkan dari proses 

kalkulasi antara perhitungan daya listrik yang keluar dibagi dengan luas 

permukaan (Watt dan m2). 

 

                     Efisiensi ƞ =
Maksimum Daya Keluaran

𝐼𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡 𝑅𝑎𝑑𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝐹𝑙𝑢𝑥 ×Luas Panel Surya
 × 100%               (2.9) 

Keterangan : 

Maksimum Daya Keluaran = Pmax 

 

Incident Radiation Flux = 1000W/m2 (banyaknya energi matahari yang 

       diterima oleh bumi) 

Luas Panel Surya (m2) = Panjang x Lebar 

 

 

2.7 Charge Controller 

 

Komponen selanjutnya adalah Charger controller Pengatur isian daya ini 

merupakan sebuah perangkat elektronik yang mengatur pengisian daya dari arus 

searah ke baterai dan dari baterai dilanjutkan ke beban. Charger controller 
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memiliki tugas sebagai pengatur dan pencegah terjadinya overcharging atau 

pengisian berlebih karena baterai sudah terisi penuh. Hal ini patut dihindari 

dikarenakan overcharging dapat mempersingkat masa pakai baterai. (Junaldy et 

al., 2019) 

Pada komponen Charger controller terdapat teknologi bernama Pulse Width 

Modulation (PWM). Komponen ini digunakan sebagai fungsi pengatur pengisian 

baterai dan pelepasa arus baterai ke beban. Adapun beberapa fungsi charger 

controller berdasarkan Agustinus Siahaan (2012:5) adalah sebagai berikut::  

 Sebagai setting system pengisian daya baterai untuk menghindari kelebihan 

tegangan dan daya. 

 Sebagau pengatur arus daya sebagau output baterai agar tidak terjadi keluaran 

'full discharge', dan overloading.  

 Sebagai monitor suhu baterai. 

Charger controller sendiri mempunyai kapabilitas untuk membaca kapasitas 

baterai yang digunakan sehingga pada saat pengisiaan daya sudah full, pengisian 

akan otomatis terisi penuh dan terhenti. Sistem ini disebut sistem dekteksi, dimana 

sistem ini dilakukan dengan cara memonitor tingkatan tegangan dan daya baterai. 

Apabila tegangan menurun, maka baterai akan diisi otomatis. Hal ini dikarenakan 

pengisiaan daya baterai dilakukan pada kondisi dan level tertentu. Pada penelitian 

ini solar charge controller yang digunakan adalah 10A yang telah disesuaikan 

dengan penelitian ini. 

 

 

Gambar 2.8 Solar Charge Controller 
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2.8 Aki (Accumulator) 

 

Aki atau akumulator adalah baterai (elemen sekunder) yang memiliki prinsip kerja 

dengan cara mengganti energi kimia menjadi energi listrik dengan sumber DC 

sebagai sumber dayanya. Aki sendiri memiliki muatan unsur elektrokimia yang 

dapat mempengaruhi sistem muatan reaktan, sehingga disebut sebagai unsur 

sekunder. Sehingga didalam elektroda positif aki sendiri mengadopsi pelat oksida, 

elektroda negatif mengadopsi pelat timah, dan elektrolitnya adalah larutan asam 

sulfat. (Sistiawan & Gunoto, 2019) 

Saat baterai digunakan, ada reaksi kimia yang menghasilkan deposisi anodik 

(reduksi) dan katodik (oksidasi). Akibatnya, tidak ada beda potensial antara anoda 

dan katoda untuk jangka waktu tertentu, yang berarti baterai tidak memiliki daya 

sama sekali. Baterai harus diisi dengan arus yang berlawanan dengan arus yang 

agar baterai dapat digunakan kembali,. Saat baterai diisi, ada kumpulan muatan. 

Kumpulan daya dalam ampere-jam disebut daya baterai. Pada dasarnya aki 

memiliki de-efisiensi sebesar 20% yang menyebabkan daya pada aki tidak bisa 

digunakan seluruhnya. Pada tugas akhir ini aki yang dipakai adalah aki dengan 

tegangan 12V DC dengan daya 20 AH. 

 

 

Gambar 2.9 Aki (Accumulator) 

 

 

2.9 Inverter 

 

Inverter adalah salah satu komponen yang berfungsi untuk mengubah arus searah 

(DC) menjadi arus bolak balik (AC). Adapun beberapa jenis inverter dengan 

karakteristiknya sendiri yang tersedia saat ini diantaranya inverter dengan jenis  
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tegangan keluaran kotak AC (push-pull inverter) yang dapat menghasilkan 

tegangan sinusoidal murni (tidak harmonis). (Wardani & Manan, 2016) 

Seyogyanya, inverter merupakan pengubah tegangan DC menjadi AC, dimana 

kedua komponen tersebut bekerja dengan cara membentuk gelombang tegangan. 

Namun, perlu diketahui bahwa gelombang yang diciptakan oleh inverter bukan 

merupakan gelombang sinus, melainkan gelombang persegi. Pada Gambar 2.10, 

diagram ini akan menjelaskan cara kerja inverter ketika membentuk gelombang 

tegangan persegi. 

 

 

Gambar 2.10 Prinsip Kerja Inverter 

 

Prinsip kerja inverter sendiri direpresentasikan oleh empat buah saklar pada 

gambar diatas. Jika saklar pada S1 dan S2 terbuka maka arus DC akan otomatis 

mengalir ke beban R dari arah kiri ke kanan. Sedangkan jika sakelar S3 dan S4 

terbuka, maka arus DC akan mengalir dari arah kanan ke kiri ke beban DC. Pada 

sistem kerjanya, inverter juga mengimplementasikan prinsip rangakain modulasi 

lebar pulsa (PWM) dalam proses pengubahan tengangan DC ke AC. 

 

 

Gambar 2.11 Inverter 
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2.10 Relay 

 

Perangkat relay merupakan sebuah perangkat elektronika berfungsi untuk 

memindahkan kontak saklar sehingga perangkat mampu menghantarkan daya 

tegangan yang tinggi namun dengan arus yang lebih kecil. Pada gambar yang 

tersedia dibawah terdapat skema yang dapat diidentifikasi dari komponen relay. 

Relay dalam rangkaian prosesnya memegang kendali dalam sistem elektronika 

yang menggerakkan perangat berdaya arus besar tanpa harus terkoneksi dengan 

perangkat controller yang berdaya aruse kecil. (Saleh & Haryanti, 2017) 

Adapun fungsi tambahan relay sebagai pengaman adalah diantaranya:  

 Aspek Common, dimana aspek ini merupakan bagian yang terkoneksi dalam 

keadaan normal.  

 Aspek koil atau kumparan, dimana komponen yang digunakan diciptakan 

sebagai medan magnetik. 

 Aspek kontak sendiri disebut sebagai normally close dan open. 

Mekanisme kerja komponen ini dicontohkan dengan  kumparan yang digunakan 

ketika arus yang mengalir melewati kumparan itu sendiri sehingga akan 

menciptakan medan magnet disekitarnya dan akhirnya mampu mengubah posisi 

saklar pada relay. Setelahnya, perangkat yang ada tersebut akan menghasilkan 

arus yang lebih besar. Sederhananya, relay merupakan perangkat mini yang 

mampu menghasilkan arus dan daya yang cukup besar. 

 

 

Gambar 2.12 Bentuk dan Simbol Relay 
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2.11 Heater (Pemanas) 

 

Heater atau pemanas adalah sebuah perangkat yang memiliki mekanisme kerja 

dengan cara merubah energi listrik menjadi energi panas melalui proses yang 

dinamakan proses Joule Heating. Perlu diketahui bahwasannta elemen panas 

dalam heater adalah kekuatan bertahannya yang harus seimbang dengan suhu 

yang diperlukan. Ini berarti kooefisiennya harus bersifat kecil sehingga arus kerja 

yang dihasilkan relatif konstan. Pada penelitian ini heater yang digunakan yaitu 

lampu pijar sebesar 15 watt, dengan memanfaatkan cahanya sebagai sumber 

panasnya. Penggunaan lampu pijar sendiri telah banyak dimanfaatkan untuk 

beberapa kebutuhan seperti penghangat makanan cepat saji dan juga sebagai alat 

penetas telur dengan memanfaatkan panasnya. (Ristiawan & Ariyanto, 2016) 

 

 

Gambar 2.13 Lampu Pijar  

 

 

2.12 Terasi 

 

Pada penelitian ini, penulis secara terskema mengambil objek penelitian berupa 

terasi. Berdasarkan SNI 01-2716-2009 terasi didefinisikan sebagai sebuah produk 

olahan dari hasil perairan di bumi. Terasi pada hakikatnya dibuat dengan bahan 

dasar udang, rebon, ebi, dan melalui proses fermentasi dnegan menambahkan 

tambahan lain seperti olahan ikan dan campuran komponen olahan yang lainnya. 

Terasi dikategorikan sebagai olahan untuk makanan yang digunakan sebagai 

bahan penyedap makanan atau masakan. Proses pembuatannya sendiri melalu 

beberapa tahapan, mulai dari penjemuran dan pengeringan, penggorengan, 

pemanasan hingga proses pengembangan aromanya yang mengharuskan untuk 

membunuh beberapa jenis bakteri pencemar didalamnya. Adapun beberapa 
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tahapan demi tahapan pembuatan terasi meliputi langkah pengeringan, 

penggilingan atau penumbukan kemudian olahan terasi ditambahkan garam dan 

difermentasi. 

Proses fermentasi terasi sendiri dilakukan dengan bantuan enxim yang ada pada 

tubuh udang sendiri dann proses penguraian terjadi secara spontan dengan 

senyawa dan mikroorganisme yang terhitung masih berkembang. Kandungan 

dalam terasi sendiri jika diuraikan merupakan 30-50% berbahan dasar air, 20-45% 

mengandung protein, 10-25% mengandung mineral dan sedikit lemak. (Sanjaya et 

al., 2016) 

 

 

Gambar 2.14 Penjemuran Terasi 

 

Olahan terasi sendiri jika terlalu lama disimpan akan mengalami kerusakan 

dikarenakan kondisinya terlalu lembab. Aspek ketidakhigienisan erasi bisa rusak. 

Proses pembuatan terasi paling berperan pada tahapan pengeringan dikarenakan 

pada tahapan ini seluruh tahapan kembali diuji. Sederhananya, tahapan 

pengeringan adalah parameter bagi pengolahan terasi itu sendiri. Jika terasi dalam 

kondisi setengah basah atau kering dapat ditandai dengan perubahan warna yang 

jauh lebih ringan bobotnya. Persentase bobot terasi yang dikeringkan akan 

berkurang sekitar 5-10% melalui proses penjemuran awal dengan tekstur terasi 

yang sedang (tidak terlalu keras dan tidak terlalu lembek).



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

 

Berdasarkan timeline yang telah disusun, adapun penelitian ini mulai dilakukan 

pada bulan Agustus tahun 2021 dan berlokasi di Laboraturium Terpadu Jurusan 

Teknik Elektro, Universitas Lampung. 

 

 

3.2 Alat dan Bahan 

 

Adapun alat dan bahan yang akan digunakan dalam proses identifikasi penelitian 

ini, diantaranya adalah:  

 

Tabel 3.1 Alat dan Bahan 

No. Nama Fungsi 

1. Laptop Acer E1-422 QC Sebagai media yang digunakan untuk 

melakukan pemograma software perangkat 

Arduino IDE dan juga sebagai storage 

dalam pengolahan data-data hasil 

penelitian.  

2. Sofware Arduino IDE Software yang digunakan dalam 

memproses perangkat Arduino IDE 

3. Arduino Nano Sebagai controller central pada perangkat 

yang disusun. 

4. Sensor Cahaya (LDR) Sebagai detector cahaya. 

5. Relay Memiliki fungsi sebagai alat yang 

mengaktifkan dan menonaktifkan heater. 



25 

 

 

6. Heater (Lampu Pijar 15W) Sebagai sumber pemanas pengganti 

matahari yang akan ditempatkan didalam 

box pengering. 

7. Panel Surya Monocrystalline 

30 Wp  

Sebagai sumber energi dalam alat yang 

disusun. 

8. Solar Charge Controller 

PWM 10A  

Berfungi sebagai penghantar arus searah 

yang diisi ke baterai dan diambil dari 

baterai ke baban. 

9. Inverter 100W Sebagai converter yang mengubah arus 

AC menjadi DC 

10. Baterai (Aki) 12V 20AH Sebagai sumber energi yang memberikan 

daya dan tegangan kepada perangkat 

listrik. 

11. Kabel Penghubung Sebagai pusat yang mengkoneksikan 

semua komponen perangkat untuk 

menjalankan seluruh skema sistem dan 

prinsip kerja alat. 

12. Alumunium Sebagai kerangka keseluruhan box. 

13. Plat Alumunium  Sebagai bahan dasar pembuatan 

alumunium pada box. 

14. Kaca bening 4mm Sebagai media masuknya sinar matahari 

ke dalam box dan secara fungsional 

digunakan untuk menutupi bagian atas 

box. 

15. Lem Kaca Sebagai perekat seluruh komponen alat. 

16. Baut/Sekrup Sebagai perangkat seluruh komponen box.  

 

 

3.3 Tahapan Penelitian 

Secara komprehensif berdasarkan skema perancangan alat/bahan dalam sistem 

elektronika, peneliti merancang dan Menyusun tahapan-tahapan dalam melakukan 

penelitian dan perancangan alat penjemur dan pengering terasi (shrimp paste) 
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otomatis berbasis Arduino Nano ATmega 328. Tahapan-tahapan tersebut 

diantaranya adalah: 

1. Studi Literatur 

Pada tahapan pertama, penulis secara kolektif mengumpulkan seluruh literatur 

yang berhubungan dengan peelitian penulis kemudian mempelajari dan 

menganalisis data-data serta hasil penelitian terdahulu sebagai sumber referensi 

terutama karakteristik perangkat, komponen alat dan bahan yang nantinya akan 

digunakan dalam pengembangan penelitian penulis. Studi literatur ini meliputi 

analisis dan identifikasi jurnal-jurnal terdahulu dan penelitian-penelitan yang 

seragam. 

2. Konsep Perancangan 

Pada tahapan kedua setelah studi literatur, penulis membuat skema perancangan 

dan konsep alat yang akan dibuat. Selain itu, penulis secara regular melakukan 

konsultasi dengan dosen pembimbing mengenai tahapan-tahapan perancangan 

yang dilakukan. Setelah semua selesai, penulis melakukan seminar proposal untuk 

menguji aspek structural dan fungsionalitas dari penelitian yang sedang dilakukan.  

3. Realisasi Perancangan 

Selanjutnya, pada tahapan realisasi perancangan, penulis mulai 

mengimplementasikan konsep rancangan yang sudah dibuat sebelumnya. Pada 

tahapan ini dilakukan pemilihan komponen-komponen yang tepat untuk 

perancangan perangkat kemudian komponen-komponen tersebut diujipeformanya 

apakah bekerja dengan baik atau tidak. Pengujian ini dilakukan untuk selanjutnya 

merangkai komponen-komponen tersebut dan kembali menguji prinsip kerjanya. 

Jika pengujian berhasil maka akan dilanjutkan ke tahapan perancangan alat. 

4. Pengujian Perancangan 

Pada tahap ini, penulis melakukan pengujianterhadap rancangan. Ini dilakukan 

untuk mengidentifikasi pengolahan data-data terhadap hasil pengujian yang sudah 

dibuat. Jika data sudah selaras dengan tujuan penelitian maka akan dinyatakan 

valid dan bisa meneruskan ke tahapan selanjutnya. 
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5. Pembuatan Laporan 

Tahapan terakhir adalah pembuatan laporan. Dimana pada tahapan ini penulis 

merangkum segala jenis analisis yang telah dilakukan pada proses penelitian fan 

perancangan alat sehingga nantinya akan diperoleh suatu bentuk kesimpulan yang 

dapat digunakan sebagai sumber valid referensi yang dibuat oleh penulis. Adapun 

hal isi laporan yang disusun adalah tahapan pembuatan alat termasuk pengujian 

dan hasil pengujian yang telah dianalisi, beserta saran dan kesimpulan dari proses 

penelitian yang dilakukan.  
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3.4 Diagram Alir Penelitian  

 

Penelitian ini menggunakan alur diagram alir penelitian. Adapun skema yang 

merepresentasikan diagram ini ada pada gambar dibawah, sebagai berikut. 

 

 

Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian 
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Berdasarkan skema diagram pada gambar 3.1, proses pembuatan rancang bangun 

alat ini dimulai dengan memformulasikan konsep perancangan dengan sketsa. 

Setelahnya, penulis mengadakan konsultasi dengan dosen pembimbing untuk 

mendiskusikan tahapan perancangan. Lalu penulis memilih komponen-komponen 

yang akan dimasukkan ke dalam perangkat sesuai dengan karakteristik dan 

spesifikasi kebutuhan alat dan kualitas. Terakhir, komponen-komponen ini diuji 

untuk mengetahui peformanya. Adapun pengujian yang dilakukan meliputi: 

 Pengujian komponen pada rangkaian panel surya (Panel Surya 30 Wp, Baterai 

12V 20AH, Solar Charge Controller, Inverter dan Lampu Pijar 15W) 

 Pengujian Sensor LDR 

 Pengujian Relay 

Tahapan selanjutnya setelah menguji komponen, dilakukan pengujian rangkaian 

yang bertujuan untuk melihat kesesuaian konsep perancangan dengan hasil yang 

ada. Adapun pengujian rangkaian tersebut meliputi beberapa uji coba rangkaian 

panel surya, rangkaian dan komponen sensor LDR dan uji coba konektivitas 

antara rangkaian penel surya dan board Arduino Nano. Jika pengujian belum 

berhasil kemungkinan terdapat komponen yang rusak, namun apabila pengujian 

berhasil dan output yang dihasilkan telah sesuai maka akan masuk pada tahap 

realisasi perancangan. 

Ketika alat sudah terealisasi ataupun sudah dibuat sesuai dengan sketsa desain 

alat, maka akan langsung dilaksanakan proses pengujian terhadap seluruh sistem 

rancangan. Tahapan pengujian ini dilakukan untuk bisa mengidentifikasi fungsi 

masing-masing komponen pada lat. Adapun pengujian yang akan dilaksanakan 

yaitu dengan melakukan penjemuran dan pengeringan secara langsung 

menggunakan alat kemudian mengamati dan mencatat perubahan-perubahan yang 

terjadi. Secara umum langkah-langkah pengujian alat adalah sebagai berikut : 

 Melakukan pengukuran tegangan dan arus pada panel surya 30 Wp. 

 Pengujian rangkaian sensor LDR (Light Dependent Resistor). 

 Pengujian penjemuran dan pengeringan terasi apakah output yang dihasilkan 

berfungsi sesuai program.  

 Melakukan pengukuran suhu pada alat dengan menggunakan termometer. 
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Apabila pengujian telah berhasil dan sistem bekerja sesuai dengan tujuan 

pengoperasian maka akan dilakukan pengambilan data.  

Pengambilan data dimaksudkan untuk menganalisa alat yang telah dibuat. Proses 

analisa dilakukan untuk mengekstrak informasi yang didapat dari tahap 

pengambilan data.  

Apabila proses analisa telah selesai maka masuk pada tahap kesimpulan dan juga 

saran terkait dengan penelitian yang telah dilakukan. Setelah semua proses 

dilakukan maka penelitian pun selesai.  

 

 

3.5 Sketsa Desain Alat 

 

           

 

Gambar 3.2 Skesta Desain Alat 

 

Berdasarkan sketsa gambar diatas, desain rancang bangun yang dibuat akan 

berbentuk sebuah kotak box dengan dimensi 600mm x 300mm x 250mm. Alat ini 

akan dilengkapi dengan sebuah sensor cahaya (LDR) pada bagian atas kotak yang 

berfungsi untuk mendeteksi perubahan cahaya yang terjadi. Di dalam alat ini 

terdapat sebuah lampu pijar (heater) yang digunakan untuk memanaskan terasi 

ketika sensor LDR tidak mendeteksi adanya cahaya, alat ini dilengkapi juga 

dengan sebuah alas/nampan yang berfungsi untuk meletakkan terasi ketika akan 

dimasukkan ke dalam alat. Pada bagian luar kotak terdapat panel surya dengan 

kapasitas 30 Wp yang berfungsi untuk mensuplai daya ke arduino dan juga relay. 

Panel Surya 

Sensor LDR 

Kaca 

Transparan 

600mm 

Alas/Nampan 

Lampu Pijar 

(heater) 

2
5
0

m
m
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Relay disini berfungsi untuk menghidupkan dan mematikan heater (pemanas) 

sesuai dengan masukan yang diterimanya. 

 

 

3.6 Diagram Blok Perancangan Sistem 

 

 

Gambar 3.3 Diagram Blok Perancangan Sistem 

 

Berdasarkan skema alur diatas, diketahui bahwa diagram blok dibagi menjadi 3 

blok pengendali pada alat yang akan dirancang. Adapaun penjelasan dari masing-

masing skema diantaranya: 

1. Input 

Pada blok input terdapat modul sensor cahaya (LDR) LM393 yang memiliki 4 

pin. Pada pin Vcc modul memiliki tegangan operasi sebesar 3,3V-5V, lalu 

terdapat pin Gnd sebagai ground, kemudian terdapat pin output digital yang 

berlogika high dan low kemudian pin output analog berupa nilai tegangan 0V-

5V sesuai dengan nilai resistansi yang terbaca. Fungsi modul ini adalah untuk 

mendeteksi perubahan cuaca sehingga sistem electrical pada alat dapat bekerja.  

Kemudian terdapat panel surya yang terhubung ke baterai dan juga inverter 

sehingga dapat mensuplai daya ke mikrokontroler arduino dan relay yang 

berfungsi untuk menghidupkan dan mematikan lampu pijar (heater). 
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2. Kontrol 

Arduino nano mikrokontroler ATmega 328p digunakan sebagai sistem penting 

pada alat yang digunakan atau dapat dikatakan sebagai otak dari alat ini. 

3. Output 

Pada blok diagram output terdapat Relay yang berfungsi untuk menghidupkan 

atau mematikan lampu pijar (heater) sesuai dengan masukan yang diterima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

5.1 Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil dari perancangan dan pengujian alat yang telah dilakukan, maka 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Telah terealisasi rancang bangun alat penjemur dan pengering terasi otomatis 

menggunakan mikrokontroller Arduino Nano Atmega328 dan sensor LDR 

dengan sumber daya panel surya berkapasitas 30Wp dengan tingkat 

keberhasilan 100%. 

2. Indikator terasi dapat dikatakan kering apabila telah terjadi perubahan warna 

yang lebih terang serta bobot terasi akan berkurang sekitar 5-10% setelah 

melalui proses penjemuran dengan tekstur terasi yang sedang (tidak terlalu 

keras dan tidak terlalu lembek). 

3. Proses pengeringan terasi seberat 100 gram secara manual (panas matahari) 

memerlukan waktu 20-21 jam, sedangkan dengan menggunakan alat hanya 

memerlukan waktu 13-15 jam saja. 
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5.2 Saran 

 

Adapun saran yang penulis dapat diberikan untuk pengembangan yang lebih 

lanjut sebagai berikut:  

1. Rancang bangun alat penjemur dan pengering tersebut dapat dikembangkan 

dengan menambahkan sistem IoT (Internet of Things) sehingga dapat 

memonitoring dengan menggunakan smarthphone.  

2. Pada bagian panel surya dapat dikembangkan dengan menambah metode 

tracking posisi matahari secara otomatis, sehingga proses pengisian daya ke 

baterai/aki akan lebih optimal. 

3. Rancang bangun alat yang telah dibuat dapat dikembangkan lagi dengan skala 

yang lebih besar agar dapat dipakai untuk kebutuhan industri rumahan. 
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