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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Pengenalan Keripik Goreng 

Keripik merupakan makanan yang terbuat dari potongan tipis dari umbi-

umbian kemudian digoreng Agar mendapatkan kualitas rasa yang bagus biasanya 

dicampurkan resep dan  diberikan bumbu rempah-rempah. 

Pembuatan keripik biasanya menggunakan tahapan penggorengan, tetapi 

juga ada menggunakan tahapan penjemuran, dan tahapan pengeringan. Rasa yang 

dimiliki keripik bisa asin, pedas, manis, dan asam. Keripik dapat banyak 

diditemui diberbagai kota dengan berbagai macam rasa dan bumbu yang berbeda-

beda.  

 

Gambar 2.1 Keripik ubi jalar 

(sumber : https://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Keripik-ubi-jalar.jpg) 
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2.2 MOTOR DC 

Motor DC dari tenaga listrik mengubah jadi tenaga mekanik. Biasanya 

motor dc bekerja dengan gaya medan magnet yang dihasilkan, perubahan dari 

energi listrik jadi magnet sebutan dengan elektro magnet. Jika kutub di magnet 

yang mempunyai kutub sama akan sama-sama tolak-menolak sedangkan untuk 

kutub yang berbeda kutub akan sama-sama tarik-menarik. jadi motor bisa 

mendapatkan gerakan ketika motor ditempatkan di magnet yang berbeda di poros 

bisa berputaran dan magnetik lain di poros yang menetap.[9] 

Di motor DC ditemukan bagian coil medan dengan sebutan stator, bagian 

coil jangkar dengan sebutan dengan rotor. ketika tejadinya peputaran di coil 

jangkar, mengakitbatkan terjadinya voltase (GGL) yang berganti-ganti sudut di 

tiap separuh putarannya, maka disebut voltase bolak-balik.[9] 

 

Gambar 2.2 Motor DC [2] 

 

2.3 Mikrokontroler Arduino Uno 

Arduino Uno ialah papan mikrocontroler berbasiskan ATmega328 

mempunyai 14 pin digital Input/Output (6 pin dapat dipakai untuk keluaran 
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PWM), tornbol reset, clock speed 16 MHZ, 6 masukan analog, koneksi USB, 

header ICSP, dan jack listrik. Papan Arduino uno memakai sumber tegangan dari 

komputer menggunakan kabel USB dan bias juga sumber tegangan dari luar 

dengan memakai baterai dan adaptor AC-DC.[9] 

 

Gambar 2.3 Arduino Uno 

(sumber : https://www.proto-

pic.co.uk/user/products/large/ArduinoUno_R3_Front_450px__56471__20476.jp) 

2.4 Push Button 

Push Button merupakan sakelar yang berguna menyambungkan dan 

memisahkan sambungan dari jalur dengan jalur yang lain. Push button 

mempunyai  kontak normally open dan normally close. Cara kerja dari tombol ini 

merupakan ketika di situasi biasa dan belum dipush maka kontakpun tidak akan 

berubah, namum ketika dipush jadi NC berguna menjadi open dan pada kontak 

NO berguna menjadi close.[3] 
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Gambar 2.4 Push Button 

(Sumber : https://images-na.ssl-images-

amazon.com/images/I/219Hg8lpB5L.jpg) 

2.5 Load Cell 

Load cell ialah unit pengukur di sistem alat pengukur digital. Tingkat 

akurasi alat pengukur digital terpaku pada tipe dan jenis Load cell yang dipakai. 

Load cell ialah sensor yang mengukur berat, ketika Load cell dikasih berat atau 

beban di inti besi maka akan mengubah nilai resitansi pada strain gauge. Load cell 

memiliki 4 kabel, yaitu dua kabel merupakan ground dan vcc dan sisa kabel 

lainnya merupakan sinyal keluarannya.[9] 

Load Cell biasa disebut Transducer, karna gaya yang beroperasi 

berdasarkan dengan prinsip kerja deformasi material karena ada tegangan mekanis 

yang kerja, lalu mengubah gaya mekanik menjadi tegangan.[9] 

Penentuan tegangan mekanis berdasarkan dari penemuan Robert Hooke, 

yaitu hubungan diantara deformasi dan tegangan mekanis yang disebut sebagai 

regangan. Terjadinya regangan pada lapisan dikulit material memungkinkan untuk 

mengukur bisa memakai sensor regangan atau Strain Gauge.[9] 
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Gambar 2.5 Load Cell 5kg 

( Sumber : https://robu.in/product/weighing-load-cell-sensor-10kg-electronic-yzc-

133-wires ) 

 

2.6 HX711 

HX711 ialah Microchip yang diciptakan untuk memperkuat signal load cell 

dan merubah signal analog dari load cell ke sinyal digital untuk dikirimkan ke 

mircocontroller lain seperti Arduino. 

 

Gambar 2.6 Modul HX711 

(Sumber : https://www.instructables.com/id/Arduino-Scale-With-5kg-Load-Cell-

and-HX711-Amplifi/) 
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2.7 Metode Fuzzy Logic 

Metode fuzzy logic adalah sebuah logika perbandingan diantara dua 

parameter yang memiliki skala 1 dan 0, Tujuan logika fuzzy yaitu untuk 

menyelesaikan sistem sulit menggunakan model matematis. Fuzzy logic 

diperkembangkan dan meneliti sekitaran tahun 1920an, lalu dikenalkan dari Prof. 

Lofti Zadeh di tahun 1965.[10] 

Metode ini bisa diartikan menjadi jalur yang mempunyai nilai berganda dan 

buram atau nilai tidak pasti. Fuzzy bisa mengkondisikan dan mempunyai toleransi 

data. maka ditunjukkan model dari sistem yang bisa mengkondisikan hasil dari 

plant.[10]  

 

Gambar2.7 Contoh fuzzy grafik 

(Sumber : Data Primer) 

 

2.7.1 Fuzzy Sugeno  

perbandingan dari fuzzy sugeno dan fuzzy mandani ialah fuzzy mamdani 

memakai himpunan fuzzy (0-1), sedangkan sugeno memakai fungsi matematika 
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(linier) atau konstanta. Berikut ini adalah representasi fungsi keanggotaan fuzzy 

logic. 

1. Fungsi Representasi Linier Naik 

 Linier naik merupakan suatu penghimpunan mulai pada daerah yang 

mempunyai penilaian anggotaan 0 ke daerah yang mempunyai nilai anggota 1 

atau dimulai dari kiri bawah ke sisi kanan atas. Gambar 2.8 merupakan gambar 

untuk fungsi representasi linier menaik. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8 Linier naik 

(Sumber: http://logikafuzzy-kelompok4.blogspot.com) 

 

2. Fungsi Representasi Linier Turun 

 Linier turun merupakan sebuah penghimpunan dimulai di daerah yang 

mempunyai penilaian anggota 1 kedaerah yang mempunyai nilai anggota 0 atau 

dimulai dari kiri atas ke sisi kanan bawah. Gambar 2.9 adalah merupakan untuk 

fungsi representasi linier menurun. 
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Gambar 2.9 Linier turun 

(Sumber: http://logikafuzzy-kelompok4.blogspot.com) 

 

3. Fungsi Keanggotaan Segitiga 

Kurva segitiga merupakan  kurva penggabungan dari dua linier. Kurva 

segitiga mempunyai tiga parameter berupa a, b dan c seperti pada Gambar 2.10. 

Kurva segitiga ini pada umumnya dipakai untuk merepresentasikan fungsi 

anggota penghimpunan biasa. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.10 Kurva segitiga 

(Sumber: http://logikafuzzy-kelompok4.blogspot.com) 

 

4. Fungsi Keanggotaan Kurva Trapesium 

 Kurva trapesium mempunyai nilai atau titik yang memiliki nilai anggotaan 

sama dengan satu ialah b ≤ x ≤ c. Pada kurva trapesium terdiri empat parameter 

berupa a, b, c dan d seperti di Gambar 2.11. 
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Gambar 2.11 Kurva trapesium 

(Sumber: http://logikafuzzy-kelompok4.blogspot.com) 

 Selanjutnya yaitu dengan menentukan hasil keluaran fuzzy dari masukan 

yang ditentukan lewat rule evaluation. Setelah penentuan rule evaluation akan 

memasuki tahap defuzzifikasi. Pada defuzzifikasi ini dilakukan pemetaan dari 

jarak nilai output kedalam rule yang sesuai, dan pada proses tersebut 

menghasilkan nilai aksi kontrol non fuzzy [7]. Pada perancangan ini proses pada 

defuzzifikasi memakai metode Center of Area (CoA) yang dirumuskan pada 

persamaan berikut ini .  

 

2.7.2 Kelebihan dan kekurangan Metode fuzzy 

Metode fuzzy logic mempunyai beberapa kelebihan, yaitu : 

1. Mempunyai rancangan yang mudah untuk dipahami, karena rancangan 

yang matematis pada metode fuzzy lebih mudah dan bisa dipahami. 

2. Fuzzy logic mempunyai metode yang elastis. 

3. Fuzzy logic mempunyai nilai toleransi pada nilai yang tak mencapai target . 

4. Fuzzy logic dapat modelkan fungsi nonlinier bisa dikatakan rumit. 
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5. Penggunaan Fuzzy logic sudah dinyatakan lebih bagus dalam teknik 

kendalinya dibandingkan dengan yang lain. 

6. fuzzy logic dikenal dengan akan keandalannya dalam pengendalian. 

7. Pengimplementasian yang mudah untuk dianalisa. 

8. Mempunyai pengeluaran atau biaya yang tidak besar.[10] 

Beberapa kekurangan dari Metode fuzzy logic dan dalam 

mengaplikasikannya, adalah : 

1. Masih kurangnya pembelajaran dan pengembangan teknologi yang 

menggapai tiap tingkat didikan 

2. Tidak adanya metode pengembangan dan pengimplementasi pengendalian 

fuzzy.[10] 

2.8 Transformator 

Transformator adalah perangkat elektrik yang berfungsi untuk mengubah 

tegangan yang besar ke voltase yang kecil dan sebaliknya. Transformator 

menggunakan hukum Lorentz dan hukum faraday untuk pengalirannya tegangan, 

kemudian Alternating Current(AC) yang lewat dan memutar inti besi itu akan  

termagnetasi. Trafo beroperasi menurut konsep Induksi Elektromagnetik dan 

cuma bisa beroperasi di voltase yang arus AC (bolak balik). Peranan transfomator 

ialah menaikan dan menurunkan tegangan listrik dan mendistribusikan tegangan 

tersebut.[5] 
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Gambar 2.12 Transfomator 

( sumber : https://www.blibli.com/p/king-trafo-500-ma-ct-12v-transformator/pc--

MTA-1993847?ds=LIE-60021-00072-00001) 

Pada trafo terdiri 2 coil kawat terlilit ialah coil sekunder dan coil primer. Di 

beberapa trafo, coil kawat dililit di besi yang berupa Core (Inti Besi).  Pada saat 

arus AC mengalir ke kumparan primer akan mengakibatkan fluks magnetik 

disekitarannya. tingginya aliran listrik mengalir akan berdampak pada kekuatan 

dari medan magnetik. Jadi makin besarnya aliran listrik yang mengalir akan 

mengakibatkan semakin besarnya medan magnet yang dihasilkan. Fluktuasi pada 

medan magnetik terjadi pada sekitaran coil primer menginduksi GGL didalam coil 

sekunder maka mengakibatkan petumpukkan daya ke kumparan sekunder dari 

coil primer.[5] 

Untuk Core di Trafo berupa sekumpulan lempengan-lempengan besi yang 

tipis yang terisolasi dan dilekatkan berlapis-lapis yang berfungsi memudahkan 

jalan Fluks Magnet yang diakibatkan di aliran listrik coil dan pengurangan 

dampak dari suhu panas.[5] 
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Gambar 2.13 Gambaran dari trafo 

(sumber : https://teknikelektronika.com/pengertian-transformator-prinsip-

kerja-trafo/) 

2.9 L7812CV 

L7812CV biasanya disebut sebagai IC regulator adalah suatu jalur yang 

berguna untuk mengatur suatu tegangan linear positif tiga terminal. Di Integrated 

Circuit ini mempunyai suatu pembatas arus, thermal shutdown feature untuk 

melindungi dari panas yang berlebihan, dan memproteksi sistem operasional agar 

system tetap aman .[5]  

 

Gambar 2.14 IC L7812CV 

(Sumber : Guna, D., Sebagai, M., Dalam, S., & Gelar, M. (2017). Tugas akhir 

implementasi.) 
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2.10 LCD 16 x 2 

LCD atau Liquid Crystal Display merupakan suatu komponen eletronik 

yang berfungsi untuk menampilkan data, karakter, dan huruf. LCD merupakan 

suatu display elektronika dengan teknologi CMOS logic yang tidak menghasilkan 

cahaya sendiri,tetapi  mendapat pantulan cahaya dari sekitarnya yaitu front-lit atau 

dari back-lit. 

 

 

Gambar 2.15 LCD 16 x 2 

(Sumber : https://cncstorebandung.com/lcd/) 

Pada gambar 2.15, LCD terdapat 16 pin yang memiliki fungsi masing-

masing. Pada pin 1 dan 2 adalah pin yang dihubungkan ke sumber tegangan, vss 

dihubungkan GND dan vdd dihubungkan ke tegangan 5V/VCC. Untuk pin 3 

berfungsi untuk mengatur kontras dan pin 4 berfungsi untuk Register Select, 

dengan memberi RS menjadi perintah HIGH untuk dapat mengirimkan data ke 

modul. Sedangkan untuk pin 5 yaitu R/W berfungsi untuk perintah Read atau 

Write, read berguna untuk membaca data sedangkan write untuk menulis data ke 

modul. 
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Untuk pin 6 merupakan pin enable yang berguna sebagai transfer antara 

modul dengan data. Pin 7 hingga pin 14 sebagai jalur data untuk mentransfer data 

ke display. Pin 15 dan 16 berfungsi untuk menghidupkan lampu backlit. Untuk 

pin 15 merupakan pin masukkannya tegangan untuk backlit, sedangkan pin 16 

berfungsi sebagai GND. 

 

Gambar 2.16 Pemasangan LCD 16 x 2  dan I2C ke Arduino 

(sumber : http://fritzing.org/projects/arduino-i2c-lcd-display) 

 

 I2C berfungsi untuk mengurangi penggunaan pin dari lcd ke arduino. Pada 

I2C mempunyai 16pin yang dihubungkan ke lcd yang memiliki fungsi yang sama 

dengan lcd ditiap pinnya. Pada I2C hanya memakai 4 pin ke arduino yaitu VCC, 

SDA, SCL, dan GND. SDA berguna sebagai pembawa data sedangkan SCL 

sebagai serial Clock 
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