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BAB II 

LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini akan menjelaskan tentang alat yang akan dirancang. Dalam 

bab ini juga akan membahas tentang teori teori dasar dari alat atau komponen 

komponen yang digunakan dalam alat pengering ikan asin, dan juga akan dijelaskan 

tentang metode Fuzzy dan metode PID. 

2.1 Penelitian Terdahulu 

 Salah satu penelitian sebelumnya yang membahas perancangan sistem solar 

tracker untuk PLTS dengan menggunakan metode Fuzzy Logic yang dilakukan oleh 

Firman Meldhom pada tahun 2017 [4]. Pada penelitian ini sistem PLTS dalam 

menggunakan Solar tracker yang akan dirancang atau dibangun akan diuji sesuai 

pendekteksi yang akan dideteksi oleh sensor cahaya dan pergerakan pada motor 

sesuai dengan datangnya cahaya matahari pada error dengan sudut 4°- 10°. Selain 

itu juga didapatkan hasil dari pengukuran yang di hasilkan dari efesiensi keluaran 

dari panel surya sebesar 18.10 %. 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Arta Wijaya, dan lain-lain (2015) dari 

jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Udayana yang merancang 

mengenai Rancang Bangun Sistem Tracking Panel Surya Berbasis Mikrokontroler 

Arduino [5]. Pada penelitian ini sistem tracker panel surya dapat menggerakkan 

panel surya dengan mengikuti pergerakan matahari sesuai dengan waktu dan arah 

sudut yang telah ditentukan dan bias menghasilkan tegangan yang optimal dengan 

keadaan solar tracker tegak lurus terhadap cahaya matahari. 
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Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Sandos Simatupang, dan lain-lain 

(2013) dari Jurusan Keteknikan Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, 

Universitas Brawijaya yang mengenai Rancang Bangun dan Uji Coba Solar 

Tracker Pada Panel Surya Berbasis Mikrokontroler ATMega16 [6]. Pada penelitian 

ini menggunakan sistem penjejakan matahari dengan 2 sumbu yang berguna untuk 

menambah efektifitas dalam penerimaan energi, daya aktual yang dihasilkan oleh 

panel surya mencapai 10,89 Watt dan mendapatkan kenaikan energi sebesar 4,22%. 

2.2 LDR (Light Dependent Resistor) 

 Sensor cahaya ini adalah sensor yang berjenis resistor yang akan berubah 

nilai resistansinya karena pengaruh dari cahaya. Nilai resistansi pada sensor ini akan 

besar apabila sensor cahaya ini membaca cahaya dalam kondisi gelap. Apabila 

kondisi cahaya terang maka nilai resistansinya akan semakin kecil.  

Prinsip kerja dari LDR (Light Dependent Resistor) ialah disaat kondisi cahaya 

berawan, maka bahan dari semikonduktor akan menhasilkan electron bebas dengan 

jumlah relatif kecil sehingga tinggal sedikit electron untuk muatan elektrit. Maka 

dari itu sering juga disebut saat cahaya berawan sensor LDR ini menjadi konduktor 

yang buruk dengan kata lain sensor LDR mempunyai resistansi yang lebih besar 

pada saat kondisi cahaya gelap dan berawan. 
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Gambar 2.1 Simbol LDR dan Bentuk LDR [1] 

 

Pada sensor LDR (Light Dependent Resistor) ini juga bisa kita mengukur 

LDR pada kondisi terang dan kondisi cahaya gelap. 

• Mengukur LDR pada saat kondisi cahaya terang 

1.Sebelum mengatur LDR pastikan kalibrasi. 

2.Hubungkan probe hitam dan probe merah pada kaki kaki LDR. 

3.Menggunakan cahaya dan berikan cahaya tersebut ke LDR. 

4.Nilai resistansi pada sensor LDR akan muncul pada tampilan multimeter. 

• Mengukur disaat cahaya gelap 

1.Sebelum mengatur LDR pastikan kalibrasi. 

2.Sambungkan kutub hitam dan kutub merah ke kaki LDR. 

3.Tidak menggunakan cahaya dan pastikan sensor tidak boleh terkena cahaya 

matahari. 

4.Nilai resistansi pada sensor LDR akan muncul pada display monitor. 

 

Berikut dibawah ini adalah datasheet dari sensor LDR (Light Dependent 

Resistor): 
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Tabel 2.1 DataSheet Sensor LDR [8] 

Parameter  Kondisi  Min  Tipe  Maks  Satuan  

Resistansi Sel 1000 LUX 

10 LUX 

- 

- 

400 

9 

- 

- 

Ohm 

K Ohm 

Resistansi Gelap - - 1 - M Ohm 

Kapasitansi 

Gelap 

- - 3.5 - pF 

BangunWaktu 1000 LUX 

10 LUX 

- 

- 

2.8 

18 

- 

- 

ms 

ms 

Fall Time  - 

- 

48 

120 

- 

- 

ms 

ms 

Voltase   - - 320 V Max 

Arus   - - 75 mA Max 

Disipasi Daya    100 mW Max 

Suhu Operasional  -60 - +75 Deg. C 
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2.3 Arduino Uno (ATmega328)  

Arduino uno adalah jenis mikrokontroler yang didasarkan pada 

ATmega328. Mikrokontroler ini mengatur jalan kerja pada suatu alat yang akan di 

rancang. Arduino uno juga menggunakan sistem kontrol.  

Mikrokontroler ini mempunyai 14 pin digital input dan digital output. 

Mikrokontroler ATmega328 ini juga memiliki reset. Selain itu juga mempunyai 

keunggulan. Dibawah ini adalah salah satu keunggulan dari Arduino uno : 

1. Siap untuk dipakai dan harga relatif murah. 

2. Bahasa dan library mudah dipahami. 

3. Adanya ruang untuk USB 

Table 2.2 DataSheet Arduino Uno[8] 

Mikrokontroler ATmega328 

Operasi Tegangan 5 Volt 

Input Tegangan Disarankan 7-11 Volt 

Input Tegangan Batas 6-20 Volt 

Pin I/O Digital 14 ( 6 bisa untuk PWM ) 

Pin Analog 6 

Arus DC tiap pin I/O 50mA 

Arus DC ketika 3,3 V 50mA 

Memori Flash 32 KB (ATmega328 ) & 0,5 KB 

digunakan oleh bootloader 
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SRAM 2 KB (ATmega328 ) 

EEPROM 1 KB ( ATmega328 ) 

Kecepatan Clock 16MHz 

 

Dalam Arduino uno dapat digunakan sebagai masukan dan keluaran yang 

terdiri dari 14 pin digital. Arduino uno juga dapat menggunakan senuah ATmega8, 

168 dan 328.untuk sekarang model yang digunakan adalah ATmega328, tetapi 

ATmega8 ditampilkan pada skema sebagai referensi.  

  
 

Gambar 2.2 Arduino Uno 

2.4 Motor DC 

Motor DC adalah motor yang telah banyak digunakan dalam industry. Dapat 

kita lihat dalam lingkungan kita sehari hari motor dc banayak digunakan dalam 

lingkungan sehari hari, contohnya pada motor starter mobil, pada mainan anak anak 

dll.  
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Gambar 2.3 Motor Arus Searah [7] 

 

Dalam prinsip hukum lentz mengatakan bahwa jika suatu penghantar yang di 

aliri arus listrik diletekkan dalam suatu medan magnet, maka akan menimbulkan 

suatu gaya mekanik.  

 

Gambar 2.4 Kaidah Tangan Kiri [7] 

 

Dari gambar diatas dapat dijelaskan arus dalam medan magnet lebih banyak 

bergerak pada tegak lurus. Dibawah ini adalah penjelasannya : 

F=B I L ( Newton )......................................................................................(1) 

Dimana : 

B =  kerapatan fluks magnet (Wb/Ampere2) 

I = kuat arus listrik (Amper) 
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L = Panjang konduktor (Meter) 

Pada motor DC juga terdapat keuntungan salah satunya adalah besar 

kecepatan dan arah putaran pada motor lebih mudah untuk diatur jika 

dibangdingkan dengan motor AC. Berikut dibawah ini adalah gambaran skematik 

pada motor DC : 

 

Gambar 2.5 Skematik Motor DC [7] 

 

 

Gambar 2.6 Motor DC 12V  

 

Secara umumnya, didalam motor dc terdapat stator yang berbentuk silinder 

dan magnet yang dipasang secara berdampingan. Adapaula terdapat beda kutub 

magnet di sekeliling stator dan didalam statir juga terdapat rotor sehingga shaft 
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dapat berputar. Pada motor DC juga terdapat banyak jenis salah satunya adalah 

dynamo. 

Berikut dibawah ini adalah datasheet dari motor DC 12V dengan seri 

37GB31ZY : 

Tabel 2.3 DataSheet Motor DC 12V Dengan Seri 37GB31ZY [8] 

Perbandingan Gear 1:56 

Kecepatan 110 RPM 

Standar Komsumsi Daya <=1A 

Torsi 11.2 Kg 

Maksimal Komsumsi Daya <=6.5A 

 

2.5 Motor Driver L298N 

 Motor driver L298N pada umumnya berguna untuk menggerakkan atau 

mengendalikan suatu motor agar motor dapat dikendalikan dengan menggunakan 

mikrokontroler, sehingga motor yang telah diatur dapat beroperasi, dan motor bisa 

diatur termasuk arah putar. Motor driver L298N dapat berfungsi sebagai penguat 

arus dan tegangan, sehingga motor bisa mendapatkan supply arus yang sesuai. 

Motor driver jenis ini adalah motor driver yang mudah dalampenggunaannya dan 

untuk rangkaian pun bisa menjadi lebih simple dan sederhana. Motor driver L298N 

ini mempunyai kelebihan. Dibawah ini adalah spesifikasi menurut Agus Faudin 

yang berkaitan dengan modul driver motor L298N : 
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1. Adanya IC L298N  

2. Masukan tegangan antara 5V sampai dengan 35V 

3. Arus untuk masukan antara 0-36mA 

4. Arus maksimal untuk keluaran per output A ataupun B adalah 2A 

5. Daya maksimal adalah 25W 

6. Dimensi modul yaitu 43 x 43 x 26mm 

7. Berat motor driver adalah 26g 

Berikut dibawah ini adalah pin out dari motor driver L298N : 

 

Gambar 2.7 Pin Out Dari Motor Driver L298N [8] 

 

Berikut dibawah ini adalah datasheet dari motor driver L298N : 

Tabel 2.4 DataSheet Motor Driver L298N [8] 

Tegangan Operasi 4V sampai dengan 35V 

Arus Maksimal 2A per Channel atau 4A Maksimal 

Chip ST L298N 

Catu Daya Logika 5V 
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Kekuatan Maksimal 25W 

Berat 35g 

Ukuran 55mm x 60mm x 30mm 

Suhu Penyimpanan -25 sampai dengan +135 

 

2.6 Metode Fuzzy Logic Controller 

 Logika fuzzy adalah komponen pembentuk soft computing. Logika fuzzy 

pertama kali di perkenalkan oleh Prof. Lotfi A. Zadeh pada tahun 1965. Dalam 

logika fuzzy ada beberapa dan harus kita ketahui tentang membership function. 

Membership function pada umumnya adalah skurva yang menunjukkan keberadaan 

pada masukan data kedalam nilai kenanggotaannya yang mempunyai interval 

antara 1 dan 0. 

 Fuzzy mempunyai 2 himpunan. Berikut dibawah ini adalah 2 himpunan 

fuzzy: 

 1. Linguistik.  

2. Numeris.  

 Keadaan linier dalam himpunan fuzzy bisa dibagi menjadi 2, yang pertama 

adalah keadaan linier naik dan linier turun. 
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Gambar 2.8 Linier Naik 
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Gambar 2.9 Linier Turun 

Dalam memebership function segitiga pada dasarnya adalah membership 

yang merupakan gabungan antara 2 garis linier yang digambarkan pada gambar 

2.10 dibawah ini. Untuk representasi kurva segitiga, membership functionnya juga 

dituliskan dalam rumus dibawah ini (hal 4) [11]. 

1 

0                 b                                          a 

1 

0                 a                                                    b 
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Gambar 2.10 Segitiga 
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Pada umumnya kurva trapezium berbentuk seperti segitiga, hanya saja 

keanggotaan satu mempunyai beberapa titik. Dibawah ini adalah persamaan dari 

kurva trapesium : 

Gambar 2.11 Trapesium 
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Sebelum kita melakukan dalam metode fuzzy, didalamnya ada terdiri dari tiga 

langkah dasar yang dapat kita lakukan. Berikut dibawah ini diantaranya : 

- Fuzzifikasi  

Dalam proses fuzzifikasi langkah pertama yang dilakukan adalah 

memfuzzikan data inputan. 

- Rule Evaluation 

Setelah memfuzzikan data dari inputan, maka langkah selanjutnya 

akan dilakukan operasi yang sesuai dengan aturan (Rule Evaluation) 

logikanya. Apabila data inputan lebih dari satu, maka akan dilakukan 

dengan cara logika dengan operasi AND atau OR sehingga bisa 

memberikan nilai yang akan digunakan untuk menentukan output. 

- Defuzzifikasi 

Langkah selanjutnya akan beralih ke proses defuzzifikasi. Hasil 

penjumlahan dari semua output akan menghasilkan fuzzy set berupa 

range pada nilai output. Berikut dibawah ini adalah beberapa metode 

defuzzifikasi : 

1. Metode Centroid (Composite Moment) 

2. Metode Bisektor 

3. Metode Mean of Maximum (MOM) 

4. Metode Largest of Maximum (LOM) 

5. Metode Smallest Of Maximum (SOM) 
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2.7 PID (Proportional Integral Derivative) 

 Pada umumnya PID adalah controller yang berfungsi untuk menentukan 

presisi atau tidaknya suatu system instrumentasi dengan karakteristik adanya 

umpan balik pada system tersebut. Control dalam system terdiri dari 3 bagian yaitu 

Kp, Ki dan Kd, dimana Kp, Ki dan Kd. Ketiga tiganya dapat digunakan secara 

bersamaan maupun sendiri sendiri tergantung dari respon yang kita inginkan 

terhadap suatu plant. Berikut dibawah ini adalah blok diagram untuk unity feedback 

sistem : 

Controler Plant  

 

Gambar 2.12 Blok Diagram Untuk Feedback 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 2.13 Blok Diagram PID 

Berikut dibawah ini adalah persamaan pengontrolan PID menurut Fendi 
Ferdiansyah : 

𝑚𝑚𝑚𝑚(𝑡𝑡) = 𝐾𝐾𝐾𝐾 �𝑒𝑒(𝑡𝑡) +  1
𝑇𝑇𝑇𝑇 ∫ 𝑒𝑒(𝑡𝑡)𝑑𝑑𝑡𝑡 + 𝑇𝑇𝑑𝑑1

0
𝑑𝑑𝑑𝑑(𝑡𝑡)
𝑑𝑑𝑡𝑡

�…………………………...(6) 

Plant/Proce
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Keterangan : 

mv(t) = keluaran dari pengontrolan PID  

Kp = konstanta proposional 

Ti = konstanta integral 

Td = konstanta derivative 

e(t) = error ( selisih antara set point dengan level actual ) 

2.7.1 Kontrol Proportional 

Controller yang dijelaskan oleh Fatchul Arifin adalah suatu penguat input 

agar hasil keluaran atau output tidak menjadi kecil pada sebuah system [7]. Seperti 

yang kita ketahui output proportional merupakan hasil dari perkalian antara 

konstanta proporsional dengan nilai errornya sendiri. Untuk sinyal input jika 

terjadinya perubahan maka akan menyebabkan system dengan secara otomatis 

dalam mengubah keluaran sebesar konstanta pengalinya. 

Kp

Feedback 

E(S) M(s)

 

Gambar 2.14 Blok Diagram KP 

 

Jika nilai pada Kp mendapatkan nilai yang kecil, maka kontroler hanya bisa 

melakukan perbaikan kesalahan yang kecil. Dan nilai pada Kp mendapatkan nilai 
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yang besar, maka respon pada system akan menunjukkan semakin cepat dan akan 

mencapai keadaan yang stabil. 

Berikut dibawah ini adalah term proporsional yang dirumuskan : 

𝑃𝑃𝑜𝑜𝑜𝑜𝑡𝑡 = 𝐾𝐾𝐾𝐾 𝑒𝑒(𝑡𝑡)…………………………………….……………………..(7) 

𝑃𝑃𝑜𝑜𝑜𝑜𝑡𝑡 = 𝐾𝐾𝐾𝐾 (𝑌𝑌𝑌𝑌𝐾𝐾 − 𝑌𝑌𝑚𝑚)………………………………………….…….(8) 

 

2.7.2 Kontrol Integratif 

Dalam penjelasan Fatchul Arifin dijelaskan Pengontrolan integratf memiliki 

kesalahan dalam keadaan nol atau Error Steady State [7]. Apabila dalam 

pengntrolan sama sekali tidak sesuai, maka pengontrolan tidak akan mampu 

menanggung dalam keadaan steadi state memiliki unsur integrator, maka 

pengontrolan pada proporsional tidak akan mampu menganggung keluaran pada 

system dengan kesalahan dalam keadaan nol atau Error Steady State. Perubahan 

sinyal control akan sebanding dengan perubahan error. Apabila semakin besar error 

nya maka akan semakin cepat sinyal kontrolnya betambah. Pengaruh pada system 

controller integratif salah satunya adalah dapat menghilangkan Error Steady State, 

responnya lebih lambat dan dapat menambahkan ketidakstabilan karena menambah 

orde pada system. Berikut pada gambar dibawah ini adalah aplikasi controller 

integral dan blok diagram pada control integral : 
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1

2s+1 
PID

E(S)

PID Controller 1 Transfer Fon 1Step 2

Scope 1

 

Gambar 2.15 Aplikasi Kontroler Integral 

 

1
ꟷ
s 

Feedback 

E(S) M(s)

 

Gambar 2.16 Blok Diagram Kontrol Integral 

 

Berikut dibawah ini adalah tabel pengaruh pada Kp dan Ki : 
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Table 2.5 Tabel Pengaruh Pada Kp dan Ki 

Respon Rise Time Overshoot Settling Time S-S Error 

Kp Turun Naik - Turun 

Ki Turun Naik Naik Hilang 

 

 Berikut dibawah ini adalah term integral yang telah dirumuskan : 

𝐼𝐼𝑜𝑜𝑜𝑜𝑡𝑡 = 𝐾𝐾𝐾𝐾 ∫ 𝑒𝑒𝑡𝑡0 (𝜏𝜏)𝑑𝑑𝜏𝜏……………………………………………….……(9) 

 

2.7.3 Kontrol Derivatif 

Dalam penjelasan Fatchul Arifin output pengontrol diferensial mempunyai 

sifat seperti halnya suatu operasi derivative [7]. Pada perubahan yang mendadak 

pada masukan pengontrol akan mengakibatkan perubahan yang sangat besar dan  

cepat. Setiap kelebihan dan kekurangan pada masing masing pengontrolan P, I, dan 

D dapat saling melengkapi dengan menggabungkan ketiganya secara parallel 

menjadi pengontrolan proporsional plus, integral plus diferensial ( pengontrol PID 

). Pengontrolan P, I, dan D pada masing masingnya keseluruhan  bertujuan sebagai 

berikut : 

• Bisa mempercepat reaksi pada sebuah system yang mencapai set 

pointnya. 

• Bisa menghilangkan offset. 

• Bisa menghasilkan perubahan awal yang besar. 

• Bisa mengurangi overshoot. 
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