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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1. Penelitian Terkait 

Dewasa ini sistem penanaman menggunakan metode hidroponik tidak 

hanya mencakup di dunia hobi maupun bisnis, namun telah merambah ke bidang 

penelitian. Di Indonesia, penelitian tersebut antara lain berkonsentrasi pada 

masalah zat kimia yang terkandung, sistem irigasi, hingga pada sistem kontrol 

automasi elektronika. Penelitian tersebut dilakukan baik dengan merealisasikan 

prototype maupun merancang software atau simulasi yang mendekati. 

Pada tahun 2010, Agung Dian Hariyadi dan Hendra Cordova dari Institut 

Teknologi Sepuluh Nopember melakukan penelitian berupa perancangan kontrol 

pH hidroponik sistem NFT berbasis Fuzzy Logic. Awalnya akan dirancang model 

proses pencampuran (mixing process) pada tangki CSTR yang digunakan untuk 

mencampurkan nutrisi dengan unsur basa ataupun asam tergantung nilai pH yang 

didapat. Namun terdapat pertimbangan khusus yaitu adanya ionisasi dari nutrisi 

dan unsur-unsur H
+
 ataupun OH

+
, sehingga ditemui kesulitan dalam pengerjaan

model awal. Akhirnya diputuskan untuk menggunakan literatur tentang penelitian 

hidroponik NFT oleh Tina Erawati tentang budidaya sawi menggunakan Nutrient 

Film Technique (NFT). Digunakan metode pemodelan persamaan regrasi linier 

antara flow nutrisi terhadap pH dan pH terhadap tinggi tanaman, yang kemudian 

diintegrasikan dengan Fuzzy Logic Controler menggunakan Simulink, MatLab.  

Dari penelitian tersebut didapat pemodelan dengan performasi sistem 

terbaik, namun plant hidroponik dalam penelitian ini hanya sebatas simulasi 

persamaan regrasi linier menggunakan lookup tables, belum diterapkan pada plant 

hidroponik yang sebenarnya. 



9 
 

Universitas Internasional Batam 

Di tahun 2014, Saidul dari Universitas Maritim Raja Ali Haji 

merealisasikan sebuah alat kontrol pH air secara otomatis pada kolam pembenihan 

ikan kerapu macan menggunakan Mikrokontroller Arduino Uno. Dirancang suatu 

sistem yang terdiri dari perangkat keras dan lunak serta digunakan pula metode 

regrasi linier antara nilai pH sebenarnya dengan tegangan terukur di pin analog 

input Arduino untuk mendapatkan nilai pH. Dimana, sistem perangkat kerasnya 

terdiri dari analog pH meter V1.0 sebagai input yang kemudian diolah oleh 

mikrokontroller. Arduino Uno tersebut digunakan untuk mengaktifkan pompa 

larutan basa apabila pH yang terukur < 7,8 dan pompa larutan asam apabila pH 

yang terukur >8,0. 

Pada penelitian ini pompa yang digunakan hanya dikendalikan melalui 

electric relay yang dihubungkan dengan transistor,sehingga mikrokontroller 

hanya mengatur on/off dari sistem tersebut. Pada perangkat lunak nya juga belum 

dirancang sebuah metode untuk mengontrol keluaran cairan pada valve maupun 

pompa yang digunakan. Selain itu, sensor Analog pH V1.0 yang digunakan 

kurang sensitif, hal ini ditunjukkan oleh adanya ketidakstabilan dari hasil kalibrasi 

yang dilakukan. 

Ni Ketut Alit Aryanti, Mahasiswa jurusan Teknik Elektro ITS Surabaya 

telah merancang alat kontrol pH untuk kolam pembenihan ikan menggunakan 

Field Programmable Analog Array (FPPA). Pada rancangan ini, ia menggunakan 

metode Proportional Intergral (PI) yang dibentuk dari perangkat lunak Anadigm 

Desaigner untuk mengatur lamanya bukaan katup larutan asam dan larutan basa 

dengan set point nilai pH yang telah ditetapkan. Digunakan rangkaian pemilih 

PWM (Pulse Width Modulation) yang terdiri dari op-amp dan analog multiplexer 
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4051 yang berfungsi sebagai pengatur proses penyalaan valve. Selain itu, terdapat 

rangkaian PWM yang terdiri dari IC lm324 dan beberapa resistor. Rangkaian ini 

digunakan untuk keluaran FPAA positif dan FPAA negatif yang akan 

mengendalikan rangkaian valve. Digunakan pula sensor pH PE-03 yang 

sebelumnya telah dibandingkan tegangan keluaran nya dengan pH meter 207.  

Dari hasil penelitian tersebut, dibuktikan bahwa pengukuran tegangan 

sensor pH PE-03 Lutron lebih linier terhadap kadar pH larutan. Namun, desain IC 

FPAA memiliki keterbatasan berupa nilai minimum dan maksimum. Selain itu 

desain yang dirancang terlalu kompleks sehingga membutuhkan ketelitian dalam 

trial and error dari setiap rangkaian yang terdapat dalam sistem tersebut. 

Penelitian paling terbaru mengenai rancang bangun sistem otomasi 

hidroponik NFT dilakukan oleh Pristian Luthfi Romadloni pada tahun 2014. 

Mahasiswa D3 Teknik Komputer Universitas Telkom tersebut berhasil mengatur 

pompa, LED grow light,dan sistem pemupukan nutrisi menggunakan 

mikrokontroller IC Atmega 328P. Pada penelitian tersebut, dirancang sebuah 

sistem otomasi hidroponik NFT berupa perangkat keras dan lunak yang bertujuan 

mengontrol input dan output nilai sensor yang diterapkan. Sistem yang diterapkan 

dalam program  otomasi hidroponik tersebut masih menggunakan fungsi if Else 

Arduino, yang kemudian dikonversikan ke software Extreme Burner AVR. 

Tujuan nya agar dapat dimasukan perintah ke dalam mikrokontroler melalui USB 

ASP loader. Adapun kekurangan dari penelitian ini yaitu belum diterapkan 

metode seperti Fuzzy Logic Controller yang bermanfaat untuk meningkatkan 

ketelitian dalam mengambil keputusan pada sistem yang diterapkan. 
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2.2. Jenis-Jenis Sistem Hidroponik 

Hidroponik merupakan metode penanaman tanpa menggunakan tanah 

sebagai media tumbuh. Hidroponik terdiri dari dua suku kata yaitu hydro yang 

berarti air dan ponos yang berarti daya. Kedua kata tersebut berasal dari bahasa 

Yunani. Secara harafiah, hidroponik berarti penanaman dalam air yang 

menggunakan campuran hara. 

Secara umum, terdapat dua metode budidaya secara hidroponik yaitu 

sistem substrat dan non-substrat. Hidroponik substrat merupakan hidroponik yang 

menggunakan media padatan yang dapat menyerap dan menyediakan air, nutrisi, 

dan oksigen. Hidroponik non-substrat adalah metode budidata tanaman dengan 

meletakkan akar tanaman pada air yang tersirkulasi, seperti aliran air,disemprot 

maupun air yang menetap. Air yang digunakan merupakan nutrisi yang 

dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman. Perakaran akan berkembang di dalam 

larutan nutrisi tersebut. 

Berdasarkan prinsip kerjanya teknik hidroponik terbagi menjadi beberapa 

sistem berikut ini : 

2.2.1. Sistem Wick 

Sistem wick merupakan jenis hidroponik paling sederhana dengan 

menggunakan sumbu. Prinsip kerja dari sistem ini adalah memanfaatkan gaya 

kapilaritas melalui sumbu untuk mengantarkan air dan nutrisi ke akar tanaman 

sehingga akar dapat menyerap unsur-unsur hara yang terdapat pada nutrisi. Sistem 

ini dapat menggunakan berbagai macam media tanam seperti perlite, 

vermiculite,kerikil pasir,sekam bakar maupun serat kulit buah kelapa. 
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Gambar 2.1. Sistem Wick 

(Sumber : Zack Hummel (2015)) 

Adapun kelebihan sistem ini yaitu biaya peralatan yang digunakan 

relatif murah, tidak bergantung pada aliran listrik dan tanaman mendapat suplai 

air dan nutrisi secara terus-menerus selama nutrisi masih tersedia. Selain itu pula, 

sistem ini menawarkan kemudahan perawatan karena tidak perlu melakukan 

penyiraman. Namun sistem ini memiliki kekurangan antara lain penggunaan 

nutrisi yang lebih boros dan susah diatur. Selain itu pula kesediaan oksigen yang 

sangat terbatas sehingga berdampak pada pertumbuhan tanaman yang lambat. 

2.2.2. Sistem Aeroponik 

Sistem aeroponik merupakan sistem yang menggunakan teknologi tingkat 

tinggi. Sistem ini memanfaatkan udara sebagai media tanamnya. Akar tanaman 

yang menggantung di udara kemudian akan dikabutkan menggunakan larutan 

nutrisi. Penggabutan dilakukan menggunakan nozzel sprinkle setiap beberapa 

menit.  

Gambar 2.2. Sistem Aeroponic 

(Sumber : Aeroponics Systems) 
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Dengan menggunakan teknik ini, akar tanaman yang terekspos di udara 

akan cepat mengering sehingga sistem ini sangat bergantung pada listrik untuk 

mengaktifkan nozzle sprinkle. Kelebihan dari sistem ini yaitu pasokan air, nutrisi 

dan oksigen sangat banyak karena penyemprotan atau pengkabutan dilakukan 

secara berkala. Selain itu tanaman lebih mudah menyerap nutrisi karena berukuran 

kecil. 

2.2.3. Sistem Fertigasi (Fertilizer dan Drip Irrigation) 

Sistem fertigasi merupakan sistem yang paling umum diterapkan pada 

dunia pertanian. Sistem ini merupakan inovasi dari sistem irigasi tetes, yaitu suatu 

teknik penyiraman tanaman dengan cara meneteskan air. Modifikasi dari sistem 

tetes ini yaitu tanaman tidak hanya diberikan tetesan air biasa untuk pengairan 

nya, tetapi juga digunakan nutrisi sebagai campuran tetesan pengairannya.  

Gambar 2.3. Sistem Irigasi Tetes 

(Sumber : King Tirto (2014)) 

Dengan teknik ini biaya tenaga kerja untuk pemupukan dapat dikurangi 

karena pupuk diberikan bersamaan dengan penyiraman air. Keuntungan dari 

sistem ini yaitu pemberian nutrisi sesuai dengan ukuran dan umur tanaman, 

terjamin nya kebersihan dan terhindar dari penyakit. Selain itu, hasil panen dari 

sistem ini juga lebih banyak. Kekurangan dari sistem ini antara lain yaitu modal 
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awal yang relative tinggi, pengetahuan yang mendalam perihal tanaman, dan 

kerusakan sistem pengairan berpengaruh pada hasil panen. 

2.2.4. Sistem Nutrient Film Technique (NFT) 

Hidroponik NFT adalah teknik pemberian larutan nutrisi melalui aliran 

yang sangat dangkal. Air yang mengandung semua nutrisi terlarut tersebut 

diberikan secara terus-menerus selama 24 jam. Idealnya kedalaman aliran 

sirkulasi dalam sistem ini harus tipis, seperti kata film yang berarti lapisan tipis 

atau air lebih sedikit. Hal ini bertujuan agar memastikan perakaran selalu 

mendapatkan air nutrisi. Sistem ini memberikan limpahan oksigen kepada akar 

tanaman. 

Umumnya metode hidroponik NFT dilakukan di greenhouse. Namun, 

belakangan ini telah dilakukan di outdoor dengan skala yang besar. Adapun 

prinsip dari metode hidroponik NFT ini bekerja mengalirkan air, nutrisi dan 

oksigen secara terus menerus dengan ketebalan arus sekitar 3 mm. Tanaman 

disangga dengan sedemikian rupa sehingga akar tanaman menyentuh nutrisi yang 

diberikan. Rak talang dibuat miring dengan salah satu sisi lebih tinggi dari sisi 

lainnya sebesar 2-5 % dari panjang alat agar air dapat mengalir dengan lancar 

dengan kecepatan debit air 1-2 liter/menit. Secara umum desain hidroponik NFT 

ini berupa rak talang mini. Dimana, terdapat rangka penyangga meja rak dari pipa 

pralon 2,5 inchi sebanyak empat buah setinggi 2,5 m. Ketinggian meja di salah 

satu sisi kira-kira 70 cm dengan sudut elevasi sebesar 5 % sehingga sisi lain 

memiliki ketinggian 65 cm. Kemudian, ditambah rangka penyangga dari pipa 

paralon 2,5 inchi untuk pemasangan atap dari plastik atau solartuf. Namun, hal ini 

hanya alternatif yang tidak wajib untuk dibuat. Selain itu, media tanam berupa rak 
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talang dengan panjang kira-kira 2,5 meter sebanyak empat buah tersebut disusun 

secara sejajar. Agar kuat, rak talang disangga oleh pipa PVC. Media tanam berupa 

penutup rak talang telah dilubangi. Lubang tanaman dibuat dua periode 

pertumbuhan, yaitu untuk tanaman remaja memiliki jarak 10 cm dan untuk 

tanaman dewasa memiliki jarak 20 cm. Rak talang ini juga dapat dijadikan 

sebagai media pembibitan yang menggunakan rockwool. Total populasi sebanyak 

60 tanaman terbagi dalam tiga periode umur yaitu pembibitan, pembesaran remaja 

dan pembesaran dewasa.  

Terdapat tangki utama yang berisi nutrisi dan umumnya diletakkan pada 

bagian bawah dari rangka penyangga. Di dalam tangki tersebut terdapat pompa 

yang akan mengalirkan air nutrisi ke talang-talang melalui pipa PVC dan selang 

plastik. Air tersebut akan bersirkulasi dari bawah kemudian naik mengalir ke 

talang dan kembali lagi dalam tangki tersebut. Hal ini dilakukan terus-terusan 

hingga air di dalam tangki tersebut habis terserap oleh akar tanaman. 

Gambar 2.4. Contoh Modul Hidroponik NFT 

(Sumber : Flairform, Leaders In Hydroponic) 

Adapun kelebihan dari sistem ini yaitu suplai air, oksigen dan nutrisi 

tercukupi karena dilakukan secara terus-menerus. Keseragaman nutrisi dan tingkat 

konsentrasi larutan nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman dapat disesuaikan 



16 
 

Universitas Internasional Batam 

dengan umur dan jenis tanaman. Selain itu, sistem NFT ini sangat baik untuk 

penelitian dan eksperimen dengan variable yang dapat dikontrol sehingga mampu 

meningkatkan produktivitas tanaman dengan high planting density. 

2.3. Pengaturan pH Pada Hidroponik NFT 

Angka pH adalah ukuran keasaman atau kebasaan suatu larutan. Secara 

khusus, pH adalah ukuran + ion hydronium H3O. Hal ini didasarkan pada skala 

logaritmik dari 0 – 14. Air murni memiliki pH sebesar 7, jika pH < 7 maka air 

tersebut bersifat asam dan jika pH > 7 maka bersifat basa atau alkalis. 

Parameter pH itu sangat penting karena akan mempengaruhi ketersediaan 

dan penyerapan beberapa unsur atom 16 yang diperlukan untuk pertumbuhan 

tanaman. Penyerapan maksimum elemen ini ditemukan pada pembacaan pH 5,5 

sampai 6. Ketika pH tersebut turun, maka ketersediaan unsur makro berkurang 

dan penyerapan nutrisi mikro dapat mencapai tingkat beracun.  

Angka pH dapat disesuaikan dengan menggunakan cairan asam untuk 

menurunkan atau cairan alkali untuk menaikkan angka tersebut. Jika pH lebih dari 

6, maka pH dapat diturunkan dengan menggunakan asam sulfat (H3PO4) kira-kira 

sebesar 10 %. Selain itu, jika pH kurang dari 5,5 maka pH harus dinaikkan dengan 

menggunakan larutan KOH sebesar 10%. 

Untuk mengecek pH dapat dilakukan pagi, siang dan malam hari. Ketika 

pertama kali memulai budidaya, maka sangat dianjurkan untuk mengukur pH 

setiap hari. pH dalam keadaan ini tidak stabil karena aktivitas penyerapan nutrisi 

pada tanaman sangat besar. Perlu dilakukan penambahan nutrisi dan air kemudian 

diperiksa pHnya, dimana hal ini dilakukan hingga pH menjadi stabil. Umumnya 
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pH stabil tersebut memang bertahan lama, namun pH tersebut dapat berubah tiba-

tiba menjadi turun maupun naik dengan ekstrem. 

Dewasa ini, pengukuran pH tersebut tidak menggunakan kertas lakmus 

tetapi alat ukur pH meter. Hal ini dikarenakan penggunaan kertas lakmus tidak 

dapat digunakan berulang kali sehingga tidak efesien jika digunakan untuk 

pengukuran secara berkala. Walaupun harga alat ukur pH meter cukup mahal, 

namun tingkat keefisiensinya sangat tinggi karena dapat digunakan secara berkala 

dan tidak perlu dibuang jika telah digunakan. Umumnya, alat pH meter yang 

sering digunakan hanya berupa elektroda yang memiliki kekurangan antara lain 

kurang praktis dan sensitivitas yang kurang akurat. 

2.4. Sistem Kontrol pH Secara Otomatis 

Sistem kontrol sangat dibutuhkan untuk meningkatkan efektivitas dan 

efesiensi dari suatu sistem. Hasil kontrol secara manual dan otomatis sangat jauh 

berbeda kualitas dan ketepatan waktunya. Nilai pH merupakan parameter yang 

mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan dari tanaman. Jika pH tidak 

terkontrol dengan baik, maka akan menyebabkan tanaman mengalami penurunan 

kualitas bahkan dapat menjadi racun. Sehingga perubahan dari pH tersebut harus 

dimonitoring dan dikontrol secara berkala. Oleh karena itu, kontrol pH secara 

otomatis dalam sistem hidroponik NFT sangat diperlukan. 

Seperti yang telah dipaparkan pada sub bab 2.1, telah banyak dilakukan 

penelitian dalam perancangan sistem kontrol pH secara otomatis. Namun, pada 

rancangan tersebut perlu untuk dikembangkan secara konsep desain, metode 

kontrol maupun penggunaan komponen yang dilibatkan seperti penggunaan 

sensor, aktuator dan plant yang berbeda. 
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Pada penelitian ini akan dirancang sistem kontrol pH yang memiliki 

kendali cerdas yaitu Fuzzy Logic Controller. Metode Fuzzy Logic Controller ini 

akan ditanamkan pada mikrokontroller Arduino Mega2560. Arduino Mega2560 

mempunyai 4 port serial dan memiliki Flash Memory sebesar 256 KB sehingga 

mampu mengendalikan rancangan program sistem kendali pH nutrisi yang 

kompleks. Selain itu pula, sistem kendali pH nutrisi membutuhkan proses akuisisi 

data yang cepat sehingga sangat tepat penggunaan Arduino Mega2560 sebagai 

mikrokontroller.  Sistem kontrol pH ini terdiri dari beberapa perangkat keras dan 

perangkat lunak. Perangkat keras yang digunakan antara lain sensor pH 

SKU:SEN0161, solenoid valve, LCD 16x2 dan pompa aqurium . Dalam hal ini 

akan diatur nilai pH sebesar 5,5 pada tangki nutrisi hidroponik. Pengaturan pH 

tersebut berdasarkan pembacaan sensor yang akan berdampak pada pengaktifan 

solenoid valve. Terdapat 2 buah solenoid valve,  yang akan mengalirkan cairan pH 

up dan pH down. Jika pH yang terdeteksi < 5,5, maka solenoid valve yang 

mengalirkan pH Up akan aktif namun jika pH > 5,5 maka solenoid valve yang 

mengalirkan pH down akan aktif.  

Penggunaan metode Fuzzy Logic Controller bertujuan untuk mengatur 

durasi aktif solenoid valve. Selain itu, agar tidak terjadinya penurunan atau 

kenaikan nilai pH nutrisi yang drastis di tangki utama setelah ditambah cairan pH 

down atau pH up. Sensor pH sebagai input akan diletakkan pada tangki utama 

berisi nutrisi hidroponik. Nilai sensor tersebut akan masuk ke Arduino Mega2560 

dan diproses menggunakan fungsi-fungsi Fuzzy Logic Controller. Karena pada 

penelitian ini digunakan pompa aquarium yang memiliki filter air,maka proses 

mixing antara cairan asam ataupun basa dengan nutrisi di tangki utama akan 
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bercampur dengan baik apabila pompa aquarium tersebut dalam kondisi aktif. 

Sensor pH 

Sensor adalah komponen elektronika yang digunakan untuk merubah 

besaran fisik menjadi besaran listrik sehingga bisa di analisa dengan 

menggunakan rangkaian listrik. Pada prinsipnya sistem sensor pH terdiri dari 

elektroda pH yang digunakan untuk mendeteksi banyaknya ion H+ dari suatu 

cairan. Pengukuran pH dilakukan dengan menggunakan elektroda potensiometrik. 

Elektroda ini memonitor perubahan voltase yang disebabkan oleh perubahan 

aktivitas ion hidrogen (H+) dalam larutan.  

Gambar 2.5. Analog pH Meter Kit 

(Sumber : DFRobot SEN0161) 

Elektroda pH yang paling modern terdiri dari kombinasi tunggal elektroda 

referensi (reference electrode) dan elektroda sensor (sensing electrode) yang lebih 

mudah dan lebih murah daripada elektroda tepisah. Elektroda kombinasi ini 

mempunyai fungsi yang sama dengan elektroda pasangan. Keluaran dari pH meter 

sudah dikalibrasi dalam mV dan kondisi ideal dari elektroda pH pada suhu 25 ˚C. 

Dengan memonitor perubahan tegangan yang disebabkan oleh perubahan aktifitas 

ion hidrogen (H+) dalam larutan maka pH larutan dapat diketahui. Tegangan 
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keluaran dari elektroda akan menunjukkan 0 mV ketika dipakai untuk mengukur 

pH 7.00 (netral). 

2.5. Triac BT136 

Triac atau triode for alternating current (trioda untuk arus bolak-balik) 

adalah sebuah komponen elektronik yang memiliki ekivalen dengan dua SCR 

(Silicon Controller Rectifier) yang disambungkan antiparalel dan kaki gerbangnya 

disambungkan bersama. Nama lain triac adalah bidirectional triode thyristor. Ini 

menunjukkan saklar dua arah yang dapat mengalirkan arus listrik ke kedua arah 

ketika dipicu (dihidupkan). Triac dapat dipicu dengan tegangan positif atau pun 

negatif pada elektrode gerbang. Sekali dipicu, komponen ini akan terus 

menghantarkan sampai arus yang mengalir lebih rendah dari arus genggamnya, 

misal pada akhir paruh siklus dari arus bolak-balik. Hal tersebut membuat triac 

sangat cocok untuk mengendalikan tegangan AC, memungkinkan pengendalian 

arus yang sangat tinggi dengan arus kendali yang sangat rendah. 

Gambar 2.6  Komponen Triac BT136 

(Sumber : Datasheet Philips Semiconductor Triac BT136 Series) 

Triac merupakan komponen 3 elektroda: MT1, MT2, dan gate. Biasanya 

triac digunakan pada rangkaian pengendali, penyakelaran dan rangkaian 

pemicu/trigger. Karena aplikasi triac yang demikian luas maka komponen triac 

biasanya mempunyai dimensi yang besar dan mampu diaplikasikan pada tegangan 

100V sampai 800V dengan arus beban dari 0,5A sampai 40A. 
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Jika terminal MT1 dan MT2 diberi tegangan jala-jala PLN dan gate dalam 

kondisi mengambang maka tidak ada arus yang dilewatkan oleh triac (kondisi 

idel) sampai pada tegangan ‘break over’ triac tercapai. Kondisi ini dinamakan 

kondisi off triac. Apabila gate diberi arus positif atau negatif maka tegangan 

‘break over’ ini akan turun. 

 

Gambar 2.7. Kurva Grafik Daerah Kerja Triac 

(Sumber : Zona Elektro (2014)) 

Semakin besar nilai arus yang masuk ke gate maka semakin rendah pula 

tegangan ‘break over’ nya. Kondisi ini dinamakan sebagai kondisi on triac. 

Apabila triac sudah on maka triac akan dalam kondisi on selama tegangan pada 

MT1 dan MT2 di atas nol volt. Apabila tegangan pada MT1 dan MT2 sudah 

mencapai nol volt maka kondisi kerja triac akan berubah dari on ke off. Apabila 

triac sudah menjadi off kembali, triac akan selamanya off sampai ada arus trigger 

ke gate dan tegangan MT1 dan MT2 melebihi tegangan break over nya. 

2.6. MOC3021  

MOC3021 adalah Optocoupler / Optoisolator TRIAC driver yang 

dirancang untuk mengendalikan rangkaian elektronika bertegangan 220 Volt AC 

(listrik PLN). MOC3021 terdiri dari inframerah, emitting diode dan gallium 

arsenide optik yang digabungkan ke phototriac silikon  dan dikemas dalam 

kemasan standar DIP 6-pin. Aplikasinya meliputi pengendali katup solenoid, lamp 
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Ballast, sebagai interface Microprocessors pada perangkat 115/240 VAC, AC 

motor driver, dan sebagai pengatur intensitas cahaya lampu (incandescent lamp 

dimmer). Komponen elektronika saklar ganda (bilateral switch) ini menawarkan 

isolasi hingga 7500 Volt (peak) dengan sertifikasi UL bernomor berkas E65085.  

Gambar 2.8. MOC3021 

(Sumber : VCC2GND) 

2.7. Solenoid Valve 

Solenoid Valve adalah katup yang digerakan oleh energi listrik, 

mempunyai kumparan sebagai penggeraknya yang berfungsi untuk menggerakkan 

piston yang dapat digerakan oleh arus AC maupun DC. Solenoid Valve atau katup 

solenoid mempunyai lubang keluaran, lubang masukan, dan lubang exhaust. 

Lubang masukan berfungsi sebagai tempat cairan masuk, lalu lubang keluaran 

berfungsi sebagai tempat cairan keluar yang dihubungkan ke beban, sedangkan 

lubang exhaust berfungsi sebagai saluran untuk mengeluarkan cairan yang 

terjebak saat piston bergerak atau pindah posisi ketika solenoid valve bekerja. 

Gambar 2.9. Solenoid Valve 

(Sumber : Access Irrigation) 
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Prinsip kerja dari solenoid valve yaitu katup listrik yang mempunyai koil 

sebagai penggeraknya dimana ketika koil mendapat supply tegangan maka koil 

tersebut akan berubah menjadi medan magnet sehingga menggerakkan piston  

pada bagian dalamnya. Ketika piston berpindah posisi maka pada lubang keluaran 

dari solenoid valve akan keluar cairan yang berasal dari supply. Pada umumnya 

solenoid valve mempunyai tegangan kerja 100/200 VAC namun ada juga yang 

mempunyai tegangan kerja DC. 

2.8.  Fuzzy Logic Controller 

Fuzzy dalam bahasa inggris memiliki arti kabur atau tidak jelas, sehingga 

logika fuzzy adalah logika yang kabur, atau mengandung unsur ketidakpastian. 

Logika fuzzy berbeda dari logika biasa atau logika tegas yang hanya memgenal 

dua nilai seperti salah atau benar, 0 atau 1. Sedangkan logika fuzzy mengenal nilai 

diantara benar dan salah. Kebenaran dalam logika fuzzy dinyatakan dalam derajat 

kebenaran yang nilainya antara 0 hingga 1.  

Gambar 2.10. Blok Diagram Fuzzy Logic Controller 

Logika fuzzy pertama kali diperkenalkan pada tahun 1965 oleh Prof. Lotfi 

A. Zadeh dari Universitas California. Awalnya, logika fuzzy dikembangkan dari 

teori himpunan fuzzy. Prof. Lotfi A. Zadeh mengembangkan kelebihan fuzzy 

diantaranya dapat meringkas suatu sistem yang kompleks dengan sedikit data 
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numeric. Secara umum, proses perancangan pengendali logika fuzzy dinyatakan 

dalam bentuk skema seperti yang diperlihatkan pada Gambar 2.9. 

Adapun kelebihan dari logika fuzzy sebagai berikut : 

1. Berasal dari konsep matematis yang sederhana, sehingga konsep 

logika fuzzy mudah dipahami. 

2. Memiliki toleransi terhadap data-data yang tidak tepat. 

3. Logika fuzzy dapat memodelkan fungsi nonliniear yang kompleks. 

4. Logika fuzzy dapat membangun dan mengaplikasikan pengalaman-

pengalaman para pakar secara langsung tanpa harus melalui proses 

pelatihan. 

5. Logika fuzzy dapat dikombinasikan dengan teknik-teknik kendali 

secara konvensional. 

6. Logika fuzzy memiliki daya guna yang lebih baik di berbagai aspek, 

tidak hanya khusus untuk kendali mesin namun dapat digunakan juga 

untuk dalam sistem mengambil keputusan. 

Terdapat 3 tahap utama dalam proses fuzzy logic yaitu : 

1. Fuzzifikasi 

Fuzzifikasi adalah proses pemetaan variable input yang merupakan nilai 

tegas ke dalam fungsi keanggotaan fuzzy yang kemudian diolah di dalam mesin 

penalaran. Fungsi keanggotaan merupakan suatu kurva yang menunjukkan 

pemetaan titik input data ke dalam derajat keanggotaan yang memiliki nilai 

interval antara 0 sampai 1. Cara untuk mendapatkan nilai keanggotaan yaitu 

dilakukan dengan menggunakan pendekatan fungsi. Adapun fungsi yang biasa 

digunakan sebagai berikut : 
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1.1. Representasi Linier 

Pada representasi linear, pemetaan input ke derajat keanggotaannya 

digambarkan sebagai suatu garis lurus. Ada dua keadaan himpunan fuzzy yang 

linear, yaitu: 

1.1.1. Linier Naik 

Kenaikan himpunan dimula dari nilai domain yang memiliki derajat 

keanggotaan nol, kemudian bergerak ke kanan menuju ke nilai domain yang 

memiliki derajat keanggotaan lebih tinggi. 

Gambar 2.11. Representasi Linier Naik 

Dari Gambar 2.11 didapat fungsi keanggotaan sebagai berikut : 

 ( )   (

            
(   )

(   )
      

     

)………………………………………………….(1)  

1.1.2. Linier Turun 

Repersentasi linear turun merupakan kebalikan dari linear naik. Garis lurus 

dimulai dari nilai domain dengan derajat keanggotaan tertinggi pada sisi kiri, 

kemudian bergerak menurun ke nilai domain yang memiliki derajat keanggotaan 

lebih rendah.  

 

domain 

a 

1 

b 

0 

Derajat 

Keanggotaan 

µ(x) 
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Gambar 2.12. Representasi Linier Turun 

Dari Gambar 2.12 didapat fungsi keanggotaan sebagai berikut : 

 ( )   (

            
(   )

(   )
      

     

)…………………………………………………. (2)  

1.2. Representasi Kurva Segitiga 

 Kurva segitiga pada dasarnya merupakan gabungan antara dua garis 

(linear). 

Gambar 2.13. Representasi Kurva Segitiga  

Adapun fungsi keanggotaan nya sebagai berikut : 

 ( )   

(

 

        
(   )

(   )
      

(   )

(   )
      )

  …………………………………………………. (3) 
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1.3. Representasi Kurva Trapesium 

Kurva trapesium pada dasarnya seperti bentuk segitiga, hanya saja ada 

beberapa titik yang memiliki nilai keanggotaan satu. 

Gambar 2.14. Representasi Linear Trapesium 

 Representasi kurva trapesium memiliki fungsi keanggotaan sebagai 

berikut : 

 ( )  

(

  
 

          
(   )

(   )
      

        
(   )

(   )
      )

  
 

……………………………………………..……. (4) 

1.4. Representasi Kurva Tipe S 

 Kurva tipe S merupakan jenis kurva yang menyatakan penyusutan dan 

pertumbuhan. Kurva S atau Sigmoid erat kaitannya dengan kenaikan dan 

penurunan permukaan secara tak linear. Kurva S yang menyatakan pertumbuhan 

akan bergerak dari sisi kiri dengan nilai keanggotaan 0 menuju ke sisi kanan 

dengan nilai keanggotaan 1. Fungsi keanggotaan akan bertumpu pada 50 % nilai 

keanggotaan nya sering disebut dengan titik infleksi. Untuk kurva penyusutan 

akan bergerak dari sisi kanan dengan nilai keanggotaan 1 menuju ke sisi kiri 

dengan nilai keanggotaan 0. Untuk mendefinisikan kurva S digunakan 3 
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parameter yaitu nilai keanggotaan nol (α), nilai keanggotaan lengkap (γ) dan titik 

infleksi atau crossover (β). 

 Untuk fungsi keanggotaan kurva Sigmoid pertumbuhan terdapat pada 

persamaan (5) sedangkan fungsi keanggotaan kurva Sigmoid penyusutan terdapat 

pada persamaan (6) di bawah ini. 

Gambar 2.15. Representasi Kurva Sigmoid Pertumbuhan (kiri) dan 

Penyusutan (kanan) 
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1.5. Representasi Kurva Tipe Phi 

 Kurva Phi berbentuk lonceng seperti yang ditunjukkan oleh 

Gambar 2.16, dengan derajat keanggotaan I terletak pada pusat dengan domain (γ) 

dan lebar kurva (β). 
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µ(x
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1 

0.5 

0 
a b c 
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Gambar 2.16. Representasi Kurva Phi 

Adapun fungsi keanggotaan kurva Phi sebagai berikut : 
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1.6. Representasi Kurva Tipe Gaussian 

Kurva Gaussian menggunakan γ untuk menunjukkan nilai domain pada 

pusat kurva, dan (k) untuk menunjukkan lebar kurva, sehingga fungsi 

keanggotaan nya sebagai berikut : 

 (     )     [ 
 

 
|
   

 
|
 

]……………………………………………(8) 

Gambar 2.17. Representasi Kurva Tipe Gaussian 
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2. Evaluasi Aturan (Rule Evaluation) 

Rule evaluation memetakan fuzzy input menjadi fuzzy output atau 

membuat aturan-aturan yang akan terjadi yang dialami oleh fuzzy input. Pemetaan 

ini didasarkan pada sejumlah fuzzy If – Then rules. If –Then rules terdiri dari dua 

bagian utama, yaitu : 

 The antecedent part (premise) yaitu kata di antara if dan then 

yang merupakan input fuzzy. 

 The consequent part (conclusion) yaitu kata setelah then 

yang merupakan output fuzzy.  

Dengan demikian fuzzy if then rules merupakan penghubung antara 

antecedent (input fuzzy) dengan consequent (output fuzzy) yang bersesuaian. 

Sehingga If then rules dapat dituliskan dengan : 

IF..  (antecedent)     

THEN..    (consequent)       

Gambar 2.18. Blok Diagram Proses Evaluasi Rule 

Pada sistem kendali yang dirancang, sistem fuzzy memiliki lebih dari satu 

input yang dihasilkan dari sistem kendali. Maka dalam membuat fuzzy if – then 

rules, pada bagian antecedent dapat digunakan operator And atau Or. 

3. Defuzzifikasi 

Suatu sistem fuzzy akan mengeluarkan output berupa himpunan fuzzy 

(fuzzy output). Untuk dapat berinteraksi dengan sistem di luar, maka perlu 

mengubahnya menjadi suatu data crisp (tegas). Dengan proses defuzzifikasi, 

himpunan fuzzy hasil inferensi akan diubah menjadi suatu data crisp tunggal. Data 

crisp tunggal inilah yang merupakan sinyal kontrol. Ada beberapa metode 

defuzzifikasi, antara lain : 
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 Metode max 

Metode yang digunakan untuk mencari nilai puncak untuk 

output yang dibatasi oleh fungsi : 

   ( )        ( ) ……............................................(9) 

 Metode titik tengah (centre of area) 

Metode Defuzzifikasi yang paling umum digunakan adalah 

metode pusat area. Metode ini dideskripsikan dengan fungsi : 

   
   ( )   

   ( )   
 …….................................................(10) 

 Metode rata-rata (average) 

Metode yang digunakan jika fuzzy dalam bentuk simetris.  

   
∑( )  

  ( )
 ……......................................................(11) 

 Metode penjumlah titik tengah (summing of centre area) 

Metode ini dinyatakan dalam fungsi sebagai berikut : 

   
 ∑     ( )  

 ∑     ( )  
……...........................................(12) 

 Metode titik tengah area terbesar 

Pada metode ini output yang dipilih berdasarkan titik pusat 

area terbesar yang terdapat pada fungsi keanggotaan. Metode 

ini dinyatakan dalam fungsi :  

   
   ( )   

   ( )  
 ……….…………………………………..(13) 


