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ABSTRAK 

Dalam pembakaran biomassa di dalam tungku diperlukan perhatian dan penjagaan 
selama proses pembakaran, karena jika tidak sewaktu-waktu bahan bakar biomassa akan 

habis terbakar dan proses pengeringan akan berjalan lambat atau sebaliknya bahan 

bakar biomassa terlalu banyak sehingga suhu yang dihasilkan terlalu tinggi. Penelitian ini 
bertujuan untuk membuat sistem kendali pengumpanan bahan bakar biomassa pada alat 

pengering hybrid berbasis mikrokontroler, serta mengevaluasi kinerja sistem kendali suhu 
pada ruang pengering hybrid berbasis mikrokontroler. Metode yang digunakan adalah 

metode eksperimental dengan percobaan dilapangan yang terdiri dari tahapan pertama 

yaitu perancangan dan perakitan, termasuk didalamnya pembuatan rangkaian 
pengumpanan biomassa, dan pembuatan hooper pengumpanan. Tahapan kedua 

pembuatan bahasa pemrograman. Tahapan ketiga kalibrasi sensor suhu LM35. Tahapan 
keempat uji kinerja sistem kendali pada ruang pengering sistem kendali menggunakan 3 

sensor yang diletakkan di tiga rak (rak atas, rak tengah, dan rak bawah) dengan setting 
point 50oC. Batok kelapa yang terumpan sebanyak 3600 gram dengan 12 kali 
pengumpanan. Pembacaan suhu LM35 menunjukkan suhu pada ruang pengering rata-

rata sebesar 52,57oC dan rata-rata suhu lingkungan sebesar 32,08oC. Hasil pengujian 
pengeringan dengan bahan, terjadi penurunan massa kunyit pada ruang pengering lebih 

cepat dibandingkan dengan pengeringan lingkungan. 

Kata kunci: biomassa, mikrokontroler, pengering Hybrid, sistem kendali 
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ABSTRACT 

In the burning of biomass inside the furnace, attention and maintenance during the 

combustion processis necessary. At any time, biomass fuel will be burned out and the 

drying process will run slowly; otherwise too much biomass fuel will generate too high 

temperature. This study aimed to designmicrocontroller-basedbiomass fuelfeedercontrol 

systemon a hybriddryer, and evaluate the performance of the temperature control 

system in thedrying chamber. The method used experimental method with field 

experiment. First stagewas design and assembly, include construction of biomass feeding 

circuit and feeding hooper. The second stage wasthe develop the programming 

language. The third stage was calibration of LM35 temperature sensor. The fourth stage 

was the performance test of the control system using 3 sensors placed in three shelf (the 

top shelf, the middle shelf, and the bottom shelf) with 50oCsetting point. The feedingwas 

12 timesof 3600 grams coconut shell. The LM35 temperature reading showed average 

temperature inside the drying room was 52.57oC and the average environment 

temperature was 32.08oC. The result of the drying test with the material showed that 

turmeric mass decreasing in the drying chamber was faster than the drying in the 

environment. 

Keywords: biomass, microcontroller, Hybrid dryer, control system  

PENDAHULUAN 

Kunyit merupakan salah satu bahan baku 

utama untuk industri jamu dan kecantikan. Kunyit 

yang digunakan adalah kunyit yang terlebih 

dahulu dikeringkan. Pengeringan merupakan 

suatu metoda untuk mengeluarkan atau 

menghilangkan sebagian air dari suatu bahan 

dengan cara menguapkan air tersebut dengan 

menggunakan energi panas. Biasanya kandungan 

air bahan direduksi sampai di bawah 10% agar 

pertumbuhan mikroba dapat ditekan (Winarno, et 

al. 1980) 

Musim penghujan selalu menimbulkan 

kekhawatiran tersendiri bagi para petani saat 

memasuki pascapanen. Hujan yang turun dan 

menghilangnya sinar matahari membuat petani 

tak bisa mengeringkan hasil panennya. 

Diperkirakan, akibat kesulitan memperoleh sinar 

matahari, hampir 30 persen hasil panen hilang 

alias terbuang percuma. Dengan kekhawatiran 

tersebut dibuat alat pengering dengan 

memanfaatkan energi yang dihasilkan dari sinar 

matahari dikombinasikan dengan biomassa.Alat 

pengering hybrid bekerja dengan menangkap 

sinar matahari, lalu menyerap dalam struktur 

transparan berbahan plastik atau polikarbonat 

berlapis. Energi yang dihasilkan dari sinar 

matahari itu dikombinasikan dengan biomassa 

sebagai bahan bakar. 



Biomassa merupakan bahan yang dapat 

diperoleh dari tanaman baik secara langsung 

maupun tidak langsung dan dimanfaatkan sebagai 

energi atau bahan dalam jumlah yang besar. 

“Secara tidak langsung” mengacu pada produk 

yang diperoleh melalui peternakandan industri 

makanan. Biomassa disebut juga sebaga 

“fitomassa” dan seringkali diterjemahkan sebagai 

bioresource atau sumber daya yang diperoleh dari 

hayati (Yokoyama, 2008). Basis sumber daya 

meliputiratusan dan ribuan spesies tanaman, 

daratan dan lautan, berbagai sumber pertanian, 

perhutanan, dan limbah residu dan proses 

industri, limbah dan kotoran hewan. Biomassa 

dipilih karena memiliki nilai ekonomis yang 

rendah, mudah didapatkan, tidak bergantung 

pada waktu dan cuaca, serta memiliki nilai kalor 

yang tinggi. 

Tungku sebagai pemanas tambahan 

berfungsi    untuk    menyempurnakan    alat 

pengering surya saat kondisi cuaca berfluktuatif 

(Mahardian, et al. 2015).   Pemanfaatan  

biomassa  sebagai  sumber  energi  dimaksudkan  

untuk  memanfaatkan  bahan bakar yang tersedia 

secara lokal dan berpotensi sebagai limbah 

sehingga biaya operasional  pengeringan  dapat  

ditekan  serendah  mungkin.  Berbagai  sumber  

yang  berpotensi  sebagai  energi  biomassa  

adalah  limbah  pertanian  (tongkol  jagung,  

sekam,  dll.),  limbah  perkebunan  (kayu,  sabut  

&  tempurung  kelapa,  dll),  limbah  peternakan  

(kotoran  ternak  sebagai  biogas,  dll.)  dan  

limbah  beberapa  jenis  industri,  (Abdullah, et al. 

1998). 

Namun, pada penerapannya diperlukan 

perhatian dan penjagaan saat pembakaran 

biomassa didalam tungku, karena jika tidak 

sewaktu-waktu bahan bakar biomassa akan habis 

terbakar dan proses pengeringan akan berjalan 

lambat atau sebaliknya bahan bakar biomassa 

terlalu banyak sehingga suhu yang dihasilkan 

terlalu tinggi. Dengan berkembangnya 

penggunaan mikrokontroler diberbagai bidang 

serta diharapkan terciptanya efektivitas dan 

efisiensi kerja dalam suatu industri, maka  perlu  

diterapkan  suatu  sistem  kendali  yang  secara  

pintar  dapat  mengatur  penggunaan bahan 

bakar biomassa sesuai dengan tingkat kebutuhan 

pada proses pengeringan. 

Berdasarkan uraian diatas, maka perlu 

dilakukan penelitian yang berjudul “Sistem Kendali 

Pengumpanan Bahan Bakar Biomassa Pada Alat 

Pengering Hybrid Berbasis Mikrokontroler”. 

METODELOGI PENELITIAN 

AlatdanBahan 

Alat-alat yang akan digunakan dalam 

penelitian ini antara lain pengering Hybrid, 

Hooper pengumpan biomassa, laptop, Arduino 

Uno R3, sensor suhu LM35, kabel USB, LCD 20x4 

dengan I2C backpack module, motor DC, kipas 

DC, PCB bolong, relay, adapter, baling-baling, 

kabel jumper male to female, solder, timah, 

penyedot timah. Sedangkan bahan yang 

digunakan adalah arang batok kelapa. 

MetodePenelitian 

Metode penelitian yang dilakukan adalah 

metode eksperimental dengan percobaan di 

lapangan.Pada sistem kendali pengumpanan 

bahan bakar biomassa ini dilakukan pengendalian 

(on/off) motor DC dan (on/off) kipas atas dan 

kipas bawah. Motor DC digunakan untuk 

mengumpan bahan bakar biomassa, kipas atas 

digunakan untuk membuang panas berlebih, dan 

kipas bawah digunakan untuk meniup bara api. 

Cara kerja sistem kendali ini yaitu jika 

nilai suhu yang terbaca oleh sensor suhu LM35 

lebih kecil dari setting point, pada penelitian ini 

suhu untuk setting point yang digunakan 50oC, 

maka akan melakukan intruksi dimana dalam hal 

ini motor DC akan aktif (on) untuk 

mengumpankan biomassa. Namun jika nilai 

celcius lebih besar atau sama dengan setting 

point, motor DC tidak aktif (off) untuk 

mengumpankan biomassa. 

Kipas bawah berfungsi untuk meniup bara 

api agar tetap menyala. Cara kerjanya yaitu jika 

suhu diatas 50oC atau lebih besar dengan nilai 

setting point, maka akan melakukan intruksi 

dimana dalam hal ini kipas akan mati (off) untuk 

meniup bara api. Namun jika nilai celcius lebih 

kecil dari setting point, maka kipas akan aktif (on) 

untuk meniup bara api. 

Kipas atas berfungsi untuk membuang 

panas berlebih dari ruang pengering. Cara 

kerjanya yaitu jika suhu diatas 50oC atau lebih 

besar dengan nilai setting point, maka akan 

melakukan intruksi dimana dalam hal ini kipas 

akan aktif (on) untuk membuang panas berlebih. 

Namun jika nilai celcius lebih kecil dari setting 



point, maka kipas tidak aktif (off) untuk 

membuang panas berlebih. 

Parameter Penelitian 

1. Kapasitas hooper(g) 

Menentukan seberapa banyak biomassa yang 

dapat tertampung dalam hooper hingga terisi 

penuh.  

2. Suhu ruang pengering (oC) 

Sensor LM35 membaca suhu pada ruang 

pengering kemudian suhu yang ditampilkan 

pada LCD. 

3. Banyak biomassa terumpan (g) 

Menentukan seberapa banyak biomassa yang 

terumpan kedalam tungku pembakaran 

biomassa. 

4. Putaran baling-baling (Rpm) 

Menentukan kecepatan putaran baling-baling 

saat pengumpanan menggunakan 

Tachometer. 

5. Tegangan dan Daya 

Menghitung konsumsi tegangan dan daya 

yang digunakan saat pengoprasian 

menggunakan Power analyzer. 

6. ADC 

pengubahan sinyal dari bentuk sinyal analog 

menjadi bentuk sinyal digital 

 
Gambar 1. Hooper Pengumpanan 

Keterangan : 

1. Hooper pengumpanan biomassa 

2. Motor DC 

3. Alat pengering Hybrid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram Alir Penelitian 

1. Diagram alir perancangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Diagram alir sistem kendali 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Perancangan dan Perakitan 

Perancangan dan perakitan ini meliputi 

proses pembuatan rangkaian sistem kendali 

pengumpanan bahan bakar biomassa, pembuatan 

hooper pengumpanan dan pembuatan bahasa 

program sistem kendali pengumpanan bahan 

bakar biomassa. 

1.1. Pembuatan Rangkaian Sistem Kendali 

Pengumpanan Bahan Bakar Biomassa. 

 Pembuatan rangkaian sistem kendali 

pengumpanan bahan bakar biomassa adalah hal 

utama yang dilakukan dalam penelitian ini. Tahap 

awal yang dilakukan yaitu di rangkai komponen-

komponen. Adapun komponen-komponen yang di 

rangkai, yaitu 1 bauh arduino uno R3, 3 buah 

LM35, 1 buah LCD 20x4 dengan I2C, 3 buah 

relay, dan beberapa kabel jumper sebagai 

penghubung antara kaki komponen yang satu dan 

lainnya. Kemudian dibuat percabangan pada PCB 

bolong sesuai dengan skema rangkaian. 

 
Gambar 2. Skema rangkaian sistem kendali 

pengumpanan biomassa 

1.2. Pembuatan HooperPengumpanan 

 Pembuatan hooper pengumpanan 

memerlukan desain yang baik guna menghasilkan 

hasil yang sesuai dengan yang diharapkan. Tahap 

awal yaitu membuat hooper pengumpanan, 

dengan alat dan bahan yang terdiri dari, gerinda, 

bor, plat, cat, mesin las, motor DC, dan baut serta 

mur. Kemudian hooper sistem kendali 

pengumpanan biomassa dibuat sesuai dengan 

desain yang direncanakan. Kapasitas biomassa 

arang batok kelapa yang dapat ditampung 

sebanyak 3 kg. 

 
Gambar 3. Perencanaan desain Hopper 

pengumpanan 2D 

 
Gambar 4. Perencanaan Desain Hopper 

Pengumpanan 3D 

Hooper pengumpanan biomassa dibuat 

dengan bahan plat besi dengan ketebalan 2 mm. 

Untuk motor DC yang digunakan yaitu DC DGM 

204 2A dengan tegangan sebesar 24 Volt, 

kecepatan putaran 22 rpm, torsi yang dihasilkan 

sebesar 25 kg, panjang motor 15,5 cm, diameter 

motor 4 cm, gearboc 6 x 6 x 3,8 cm, diameter 

shaft 6 mm, panjang shaft 3 cm, buatan TOSHIBA 

made in JAPAN. 

2. Pembuatan Bahasa Pemrograman 
Pembuatan program bertujuan supaya 

mikrokontroler dan komponen-komponen sistem 

kendali pengumpanan bahan bakar biomassa 

dapat berkerja sesuai dengan yang diperintahkan. 

Perintah-perintah tersebut merupakan perintah 

berupa kode-kode program yang dibuat dengan 

menggunakan bahasa C, program ini berfungsi 

untuk membaca, mengolah data yang diterima 

dari port masukan, dan mengirimkan data yang 

telah diolah melalui port keluaran sesuai dengan 

alurnya berdasarkan algoritma yang telah 

disusun. 

3. Kalibrasi sensor suhu LM35 

Kalibrasi sensor dilakukan untuk 

mengetahui tingkat keakuratan sensor dalam 

membaca fluktuasi suhu. Proses kalibrasi pada 

sensor suhu LM35 ini dilakukan dengan cara 

membandingkan bacaan suhu (air hangat) yang 



dihasilkan oleh sensor suhu LM35 dengan 

peralatan ukur suhu yang sudah terkalibrasi 

(thermometer digital) selama 60 menit. 

Tabel 1. Kalibrasi Sensor Suhu LM35 Pada Sensor 
Tengah (Air Hangat) 

Tabel 2. Kalibrasi Sensor Suhu LM35 Pada Sensor 
Tengah (Air Hangat) 

Tabel 3. Kalibrasi Sensor Suhu LM35 Pada Sensor 

Bawah (Air Hangat) 

Berdasarkan data yang dihasilkan pada 

Tabel 1. di dapat rata-rata sensor suhu LM35 

dalam membaca suhu yaitu sebesar 37,66oC di 

ikuti dengan thermometer digital sebesar 37,80oC 

dan Mean Absolute Percentage Error (MAPE) 1,23 

%. Tabel 2. di dapat rata-rata suhu pada sensor 

suhu LM35 sebesar 46,36oC di ikuti dengan 

thermometer digital sebesar 47,09oC dan MAPE 

1,88 %. Sedangkan untuk Tabel 3. di dapat rata-

rata suhu pada sensor suhu LM35 sebesar 

41,51oC di ikuti dengan thermometer digital 

sebesar 42,04oC dan MAPE 1,56 %. Hasil MAPE 

dari ketiga tabel tersebut terbilang kecil, dimana 

kedua hasil menunjukkan kurang dari 10%. 

Menurut Pakaja, et al (2012) kemampuan 

peramalan sangat baik jika memiliki nilai MAPE 

kurang dari 10% dan mempunyai kemampuan 

peramalan yang baik jika nilai MAPE kurang dari 

20%. 

 
Gambar 5. Grafik Kalibrasi Sensor LM35 Rak Atas 

dengan Thermometer  Digital 

 
Gambar 6. Grafik Kalibrasi Sensor LM35 Rak 

Tengah dengan Thermometer Digital 

 
Gambar 7. Grafik Kalibrasi Sensor LM35 Rak 

Bawah dengan Thermometer Digital 
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Menit 
Ke- 

Sensor Atas (Air Hangat) 

Nilai 
Absolut 

(Xt-

Ft)/Xt 

% 
Error 

Thermo 
Meter 
Digital 
 (oC) 
Xt 

LM35 (oC) 

ADC 
Tegangan 

(mV) 

Suhu 

(oC)  
Ft 

0 30,4 62 300 30,76 0,011 1,184 

1 47,1 97 470 47,26 0,003 0,339 
2 47,0 95 460 46,68 0,006 0,680 

3 46,2 95 460 46,39 0,004 0,411 
4 45,8 94 460 45,41 0,008 0,851 

5 45,2 93 450 45,41 0,004 0,464 
6 44,6 91 440 43,46 0,026 2,556 
7 43,9 90 440 44,42 0,011 1,184 

8 43,7 90 440 43,46 0,005 0,549 
9 43,3 87 430 42,97 0,007 0,762 

10 42,6 88 430 42,40 0,004 0,469 
dst. dst. dst. dst. dst. dst. dst. 

Menit 
Ke- 

Sensor Atas (Air Hangat) 

Nilai 
Absolut 

(Xt-

Ft)/Xt 

% 
Error 

Thermo 
meter 
Digital 
(oC) 
Xt 

LM35 (oC) 

ADC 
Tegangan 

(mV) 

Suhu 

(oC) 
Ft 

0 30,4 62 300 30,76 0,011 1,184 

1 47,1 97 470 47,26 0,003 0,339 
2 47,0 95 460 46,68 0,006 0,680 
3 46,2 95 460 46,39 0,004 0,411 

4 45,8 94 460 45,41 0,008 0,851 
5 45,2 93 450 45,41 0,004 0,464 

6 44,6 91 440 43,46 0,026 2,556 
7 43,9 90 440 44,42 0,011 1,184 

8 43,7 90 440 43,46 0,005 0,549 
9 43,3 87 430 42,97 0,007 0,762 

10 42,6 88 430 42,40 0,004 0,469 
dst. dst. dst. dst. dst. dst. dst. 

Menit 
Ke- 

Sensor Atas (Air Hangat) 

Nilai 

Absolut 
(Xt-

Ft)/Xt 

% 
Error 

Thermo 
Meter 
Digital 
 (oC) 
Xt 

LM35 (oC) 

ADC 
Tegangan 

(mV) 

Suhu 

(oC)  
Ft 

0 32,3 69 340 33,69 0,043 4,303 

1 66,8 127 620 65,83 0,014 1,452 
2 61,7 122 600 59,57 0,034 3,452 

3 58,4 113 550 57,13 0,021 2,174 
4 55,0 108 530 56,73 0,031 3,145 

5 51,9 103 500 50,78 0,021 2,157 
6 49,8 99 480 48,83 0,019 1,947 

7 48,1 96 470 47,85 0,005 0,519 
8 46,5 93 460 46,39 0,002 0,236 
9 45,2 90 440 44,43 0,017 1,703 

10 43,9 87 430 42,97 0,021 2,118 
dst. dst. dst. dst. dst. dst. dst. 



Berdasarkan ketiga grafik diatas, 

diketahui bahwa pembacaan suhu oleh sensor 

suhu LM35 dengan thermometer digital tidak 

jauh. Hal ini dapat diketahui dari nilai persamaan 

linie y = 1,102x – 3,880 dan nilai koefisien 

korelasi R2 = 0,950 untuk bacaan suhu rak atas. 

Pada bacaan suhu rak tengah, dimana nilai 

persamaan linier y= 1,035x – 2,505 dan nilai 

koefisien kolerasi R2 = 0,985. Begitu juga dengan 

bacaan suhu rak bawah, dimana nilai persamaan 

linier  y = 0,973x + 0,455 dan nilai koefisien 

korelasi R2 = 0,996. Nilai R2 mendekati 1 artinya 

bacaan suhu oleh sensor suhu LM35 hampir sama 

dengan bacaan suhu oleh thermometer digital 

yang artinya sensor suhu LM35 memiliki validitas 

untuk mengukur suhu. 

4. Uji kinerja Sistem kendali 

Alat sistem kendali pengumpanan bahan 

bakar biomassa yang telah dibuat akan di uji 

untuk mengetahui dan mempelajari cara kerja, 

respon, kelebihan, maupun kekurangan. Harapan 

kedepannya alat seperti ini dapat diterapkan guna 

terciptanya efektivitas dan efisiensi kerja dalam 

suatu industri. 

4.1. Uji kinerja kecepatan putaran baling-

baling 

Langkah awal dalam uji coba ini, yaitu 

menentukan putaran baling-baling motor (RPM). 

Cara untuk menghitung RPM ini adalah dengan 

mengukur kecepatan menggunakan tachometer 

dengan 3 kali ulangan pada setiap setting point 

yang digunakan dengan 2 perlakuan berbeda 

tanpa pembebanan dan dengan pembebanan. 

Tabel 4. Data Putaran Baling-baling Tanpa Beban 

Ulangan 
Ke- (RPM) 

Setting Point (oC) 

50 60 70 

>50 <50 >60 <60 >70 <70 

1 0 29,3 0 30 0 29,8 

2 0 30,1 0 30,4 0 31,5 

3 0 30,7 0 31,5 0 29,7 

Rata-rata 0 30 0 31,5 0 30 

 

 

 

 

Tabel 5. Data Putaran Baling-baling Dengan 

Beban 

Ulangan 
Ke- (RPM) 

Setting Point (oC) 

50 60 70 

>50 <50 >60 <60 >70 <70 

1 0 24,4 0 23,3 0 22,4 

2 0 25,7 0 22,9 0 21,8 

3 0 24,1 0 24,2 0 24,7 

Rata-rata 0 24,7 0 23,4 0 22,9 

Berdasarkan uji kinerja baling-baling 

dengan beban dan tanpa beban dari kedua tabel 

diatas, nilai putaran (RPM) baling-baling menurun 

setelah diberikan pembebanan. Menurut Antonov, 

Yeni Oktariani (2016) torsi berhubungan dengan 

kemampuan motor untuk mensuplai beban, jadi 

torsi di pengaruhi oleh beban. Perubahan beban 

mengakibatkan perubahan kecepatan putar motor 

akibatnya terjadi perubahan torsi pada motor 

yang menyesuaikan dengan torsi beban. Jika 

beban semakin berat maka torsi yang di hasilan 

akan semakin besar pula sehingga putaran motor 

akan menurun karena motor yang tidak bias 

memberikan torsi yang besar sesuai dengan 

kondisi beban. 

4.2. Uji respon mikrokontroler 

Langkah awal dalam uji coba ini, yaitu 

mengetahui respon LM35 ke Mikrokontroler yang 

diteruskan ke motor DC. Dari hasil uji coba pada 

tabel 4. dan tabel 5. dapat dilihat jika nilai suhu 

yang terbaca oleh sensor suhu LM35 lebih kecil 

dari setting point, pada penelitian ini suhu untuk 

setting point yang digunakan 50oC, maka akan 

melakukan intruksi dimana dalam hal ini motor DC 

akan aktif (on) dan berputar. Namun jika nilai 

celcius lebih besar atau sama dengan setting 

point, motor DC tidak aktif (off) dan tidak 

berputar. 

Dari uji respon ini dapat dikatakan bahwa 

LM35, Mikrokontroler, dan motor DC dapat 

berfungsi dengan baik sesuai dengan intruksi 

yang diberikan. 

4.3. Uji kinerja pengumpanan 

Untuk mengurangi terjadinya 

penumpukan pada ruang pembakaran, arang 

batok kelapa yang di isi kedalam hooper dibatasi 

jumlahnya sebanyak 300 gram. Sehingga setiap 

terjadi pengumpanan arang batok kelapa yang 

terumpan kedalam ruang pembakaran tetap 

konstan jumlahnya. Perlu diketahui bahwa arang 

batok kelapa yang terumpan minimal sebanyak 

300 gram, sebab jika dibawah 300 gram suhu 



tidak bisa mencapai setting point tersebut, hal ini 

telah dibuktikan dengan melakukan percobaan 

sebelum pengambilan data. 

Menurut Rachmad (2017) Faktor yang 

menyebabkan tidak dapat terjadi pembakaran 

pada arang kayu yang terumpan karena miniatur 

tungku biomassa yang kecil, putaran blower yang 

tidak stabil, penumpukan arang kayu ketika 

terjadi pengumpanan, dan pembakaran yang 

tidak sempurna. 

5. Pengambilan data 

5.1. Data Pengumpanan 

Pengambilan data dilakukan dengan 

waktu 9 jam dengan mengambil data setiap 15 

menit sekali. Jumlah sensor yang digunakan 

sebanyak 3 buah yang diletakkan di dalam ruang 

pengering. Didalam ruang pengering Hybrid 

terdapat 7 rak dimana untuk peletakkannya pada 

rak bawah atau rak nomer 7, rak tengah atau rak 

nomer 4, dan rak atas atau rak nomer 1. setting 

point yang digunakan pada suhu rak bawah atau 

rak nomer 7 sebesar 50oC. 

Tabel 6. Data pengumpanan 
Me

nit( 

Me

nit 

(W

akt

u) 

Suhu 

Rak 

Atas 

(oC) 

 

Suhu 

Rak 

Teng

ah 

(oC) 

  

Suhu 

Rak 

Bawa

h 

(oC) 

  

Kipas 

Atas 

Setting 

Point(> 

50oC) 

Kipas 

Bawah 

Setting 

Point(< 

50oC) 

Motor DC 

Setting 

Point(< 

50oC) 

On Off On Off On Off 

0 55,66 48,34 50,78          

7 52,69 47,85 49,29          

15 54,2 49,8 53,71          

30 52,92 49,99 55,99          

45 54,69 49,32 52,25          

60 56,15 49,32 51,27          

63 54,2 48,83 49,32          

75 55,18 49,8 53,22          

90 55,66 48,83 51,76         

97 54,2 47,36 49,8          

dst dst dst dst dst dst dst dst dst dst 

 

Dari tabel diatas dapat dilihat ketika suhu 

berada dibawah 50oC atau berada dibawah nilai 

setting point maka motor DC akan aktif (on) 

untuk mengumpankan bahan bakar biomassa. 

Begitu juga dengan kipas bawah akan menyala 

(on) ketika suhu berada dibawah 50oC atau 

berada dibawah nilai setting point untuk meniup 

bara api yang berada didalam tungku 

pembakaran. Bisa dilihat pada menit ke 7, 63, dan 

97 ketika suhu berada di bawah 50oC maka kipas 

atas dan motor DC akan (on).  

Ketika suhu berada diatas 50oC atau 

berada di atas nilai setting point maka motor DC 

dan kipas bawah akan mati (off). Sedangkan 

kipas atas akan menyala (on) untuk membuang 

panas berlebih di dalam ruang pengering. Bisa 

dilihat pada menit ke 0, 15, 30, 45, 60, dan 

seterusnya ketika suhu berada di atas 50oC maka 

kipas atas menyala (on). Proses ini terus berulang 

hingga pengambilan data selama 9 jam. 

Berdasarkan data yang dihasilkan terlihat 

bahwa jumlah arang batok kelapa yang diumpan 

sebanyak 3600 gram, dengan pengumpanan 

sebanyak 12 kali selama 9 jam. 

5.2. Pembacaan Suhu Pada Ruang 

Pengering dan Lingkungan 

Berdasarkan grafik pada Gambar 7 

terlihat diatas terlihat bahwa suhu tertinggi 

berada pada menit ke 300 dengan suhu 56,47oC 

dan yang terendah berada pada suhu 49,55oC 

menit ke 420 dengan rata-rata suhu sebesar 

52,57oC. Sedangkan standar deviasi pada 

pembacaan sensor suhu didalam ruang pengering 

ini sebesar 1,62. 

 
Gambar 7. Grafik suhu ruang pengering dan 

lingkungan 

Faktor utama yang menyebabkan 

kenaikan suhu berbeda-beda pada setiap menit 

adalah suhu bara api dari pembakaran yang 

sempurna atau kurang sempurna, dan nilai kalor 

dari arang batok kelapa. Menurut Hamdi (2016) 

dimana fluktuasi ini dapat disebabkan 

penggunaan bahan bakar biomassa dimana panas 

yang dihasilkan sulit di kontrol. Selama 

pembakaran biomassa dapat terjadi pembakaran 

sempurna dan pembakaran tidak sempurna. 

Pembakaran sempurna menyebabkan suhu yang 

dihasilkan tinggi diantaranya dapat dipengaruhi 

oleh komposisi berimbang antara bahan bakar 

dengan oksigen. 

Faktor lain yang menyebabkan kenaikan 

suhu berbeda-beda pada setiap menit adalah 

intensitas sinar matahari, Menurut Putra, et al 

(2014) suhu pada siang hari berfluktuasi dari 
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waktu ke waktu mengikuti pola suhu lingkungan 

dan intensitas radiasi surya. Suhu rata-rata malam 

hari lebih rendah daripada siang hari karena pada 

malam hari sumber panas hanya didapat dari 

tungku saja, namun suhu pada malam hari lebih 

konstan daripada siang hari karena tidak adanya 

fluktuasi radiasi surya yang mempengaruhi suhu 

dalam ruang pengering. Ini dapat dilihat pada 

gambar diatas dimana pada siang sampai sore 

hari adanya pengaruh fluktuasi dari sinar matahari 

mengakibatkan naik turunnya suhu, dibandingkan 

pada malam hari kenaikan dan penurunan suhu 

lebih konstan. 

Pada grafik suhu lingkungan, suhu 

tertinggi berada pada menit ke 45 sampai 75 

dengan suhu 37oC dan terendah 27oC pada menit 

540 dengan rata-rata suhu 32,08oC. Standar 

deviasi pada suhu lingkungan sebesar 2,96, 

dimana nilainya lebih besar dari suhu ruang 

pengering. Itu artinya semakin besar nilai dari 

standar deviasi, maka nilai tersebut memiliki 

keberagaman atau berbeda-beda. Semantara jika 

dari hasil perhitungan didapat nilai standar deviasi 

yang rendah, maka nilai tersebut memiliki 

kesamaan atau nilainya tidak jauh berbeda. Jadi, 

standar deviasi berfungsi memperlihatkan pola 

sebaran data, dan variasi sebaran antar data. 

Suhu lingkungan lebih kecil dibandingkan 

suhu pada ruang pengering.  Menurut Fekawati 

(2010) yang menyatakan  bahwa  perbedaan  

suhu  antara  ruang pengering   dan   lingkungan   

dimana   suhu alat pengering    selalu    lebih    

tinggi    dibandingkan dengan  suhu  lingkungan, 

ini  disebabkan   oleh pantulan    dalam    bentuk    

gelombang    panjang terperangkap dalam 

ruangan pengering yang tidak dapat  menembus  

dinding  transparan,  sehingga terjadi 

peningkatan    suhu    di    dalam    ruang 

pengering. 

5.3. Penurunan Massa Bahan (gram) Kunyit 
Proses pengeringan ini menghasilkan data 

hubungan antara penurunan massa kunyit 

terhadap waktu pengeringan. Hasil pengukuran 

suhu  ruang dengan percobaan uji  isi 

menggunakan bahan kunyit. Data hasil tersebut 

dapat dilihat pada Tabel 7. 

 

 

 

 

 

 

Tabel 7. Penurunan massa bahan (gram) kunyit 

Menit  

Ke -
(Wakt

u) 

Setting Point Suhu 50oC 

Rak Atas Rak Tengah Rak Bawah Rak Luar 

Suh
u 

(oC) 

Mass

a 
Suh
u 

(oC) 

Mass

a 
Suh
u 

(oC) 

Mass

a Su
hu 
(oC

) 

Mass

a 
Kuny

it 

(gra
m) 

Kuny
it 

(gra
m) 

Kuny
it 

(gra
m) 

Kuny
it 

(gra
m) 

0 55,
66 

500 48,
34 

500 50,
78 

500 34 500 

15 54,
2 

425 49,
8 

437 53,
71 

401 35 422 

30 52,

92 

364 49,

99 

383 55,

99 

311 37 365 

45 54,

69 

321 49,

32 

349 52,

25 

281 37 318 

60 56,
15 

293 49,
32 

323 51,
27 

229 37 290 

75 55,
18 

261 49,
8 

289 53,
22 

190 36 254 

90 55,
66 

225 48,
83 

258 51,
76 

165 37 227 

105 54,
2 

194 49,
8 

228 53,
71 

147 33 201 

120 52,

25 

173 49,

32 

202 53,

22 

123 31 191 

135 53,

71 

150 48,

34 

180 52,

73 

114 31 182 

dst. dst. dst. dst. dst. dst. dst. dst. dst. 

Berdasarkan data yang dihasilkan terlihat 

bahwa ada pengaruh perbedaan suhu antara rak 

terhadap penurunan massa bahan. Data hasil 

tersebut dapat dilihat pada grafik dibawah ini. 

 
Gambar 8. Grafik Penurunan Massa Kunyit 

Dari Gambar 8 terlihat bahwa untuk rak 

yang berada pada ruang pengering Hybrid lebih 

cepat mengalami penurunan massa dibandingkan 

dengan rak yang berada di luar. Menurut Adnan 

(1982) semakin tingginya suhu pengeringan maka 

semakin besar energi panas yang diberikan 

sehingga kandungan massa cairan dari bahan 

akan lebih banyak diuapkan, dengan semakin 

banyaknya jumlah air yang terbuang tersebut 

maka redemen juga akan semakin rendah. 

6. Tegangan dan Daya Listrik 

6.1. Tegangan listrik 

Tegangan PLN yang bersifat AC atau 

Alternating Current (arus bolak-balik) diubah oleh 
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adapter menjadi DC atau Direct Current (arus 

searah) dan menghasilkan keluaran sebesar 5 

DCV, dimana 5 DCV adalah tegangan yang 

digunakan dalam sistem operasi Arduino. 

Tegangan yang ada pada Arduino akan tersebar 

kebeberapa bagian utama dalam sistem kendali 

ini, diantaranya ke LCD, Relay, dan sensor suhu 

LM35. Kemudian pada rangkaian sistem kendali 

ini, digunakan juga 2 buah adapter DC 12 Volt, 1 

buah adapter 24 Volt untuk menunjang 

pergerakan motor DC dan kipas DC . Sesuai 

dengan spesifikasi motor DC bergerak pada 

tegangan 24 DCV, jadi tegangan pada arduino 

tidak bisa digunakan untuk motor DC ini, 

sehingga dibutuhkan  jalur rangkaian dengan 

relay sebagai pemutus dan penyambung 

tegangan yang dibuat berhubungan pada adapter 

24 Volt untuk menggerakkan motor DC. 

6.2. Daya listrik 

 
Gambar 9. Grafik Daya Kipas Atas 

 
Gambar 10. Grafik Daya Kipas Bawah 

Berdasarkan kedua gambar diatas terlihat 

bahwa kebutuhan daya untuk daya kipas atas dan 

daya kipas bawah relatif konstan dimana selama 

pengoprasiannya daya yang dibutuhkan berkisar 

2,1 – 2,4 Watt. 

 
Gambar 11. Grafik Daya Motor DC 

Berdasarkan gambar 11 terlihat bahwa 

kebutuhan daya untuk motor DC tertinggi berada 

pada menit ke 405 saat terjadi pengumpanan 

sebesar 6,804 Watt dan yang terendah sebesar 

4,338 Watt pada menit ke 63 dengan total 

kebutuhan daya motor DC selama 9 jam kerja 

sebesar 61,829 Watt dengan rata-rata konsumsi 

daya sebesar 5,152 Watt. 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil perancangan dan pengujian 

alat, maka dapat diambil beberapa kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Penelitian ini menghasilkan sistem kendali 

pengumpanan biomassa yang dapat digunakan 

untuk mengumpan biomassa kedalam ruang 

pembakaran secara otomatis. 

2. Kalibrasi sensor LM35 dengan Thermometer 

Digital menunjukan nilai rata-rata MAPE dari 

ketiga pembacaan sensor sebesar 1,55%, 

yang menunjukkan bahwa pembacaan sensor 

memiliki validitas yang baik untuk mengukur 

suhu. 

3. Jumlah biomassa yang terumpan dibatasi 

sebanyak 300 gram gunanya untuk 

mengurangi terjadinya penumpukan pada 

ruang pembakaran, dan arang batok kelapa 

yang terumpan minimal sebanyak 300 gram, 

sebab jika dibawah 300 gram suhu tidak bisa 

mencapai setting point 50 oC. 

4. Hasil pengujian pengeringan dengan bahan, 

terjadi penurunan massa kunyit pada ruang 

pengering lebih cepat dibandingkan dengan 

pengeringan lingkungan, dimana selama 9 jam 

pengeringan berat akhir kunyit pada ruang 

pengering 57 gram dan lingkungan 92 gram. 

5. Peran Fan atas dan bawah pada sistem kendali 

pengumpanan biomassa ini berguna untuk 

membuang panas berlebih didalam ruang 
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pengering dan menghembuskan udara pada 

tungku pembakaran guna menaikkan suhu 

serta mempertahankan nyala bara api dari 

arang batok kelapa secara otomatis sesuai 

dengan setting point yang dikehendaki. 

Saran yang dapat diberikan untuk penelitian ini 

adalah sebagai berikut :  

1. Dapat mengendalikan kecepatan putaran 

Motor DC, sehingga banyak dan sedikitnya 

biomassa yang dibutuhkan dapat disesuaikan 

dengan kecepatan putaran. 
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