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Kontrol Kecepatan Putaran Motor
Pada Proses Pengadukan Alat Pembuat Sirup Jahe
Menggunakan Metode PID
Fahmawati Hamida, Eka Mandayatma, Edi Sulistio Budi
Abstrak – Jahe (zingiber offocinale) merupakan salah satu

jenis tanaman rempah dan dapat berfungsi sebagai obat. Jahe
dapat diolah menjadi produk minuman yaitu sirup jahe. Proses
pembuatan sirup jahe pada home industry milik Ibu Rahmanda
di Malang selaku mitra, pada saat ini masih dilakukan dengan
cara manual yaitu pada saat proses pengadukan. Pada proses
pengadukan sirup jahe dibutuhkan kecepatan putaran
pengadukan yang stabil agar mendapatkan hasil sirup jahe
yang baik yaitu dengan warna sirup yang kuning kecoklatcoklatan. Dalam proses pembuatan sirup jahe diperlukan
pengontrolan untuk pengadukan agar tidak terjadi
pengendapan gula yang mengakibatkan gosong. Sehingga
dalam pembuatan sirup jahe diperlukan adanya proses
pengadukan yang terkontrol yaitu dengan menggunakan motor
DC. Dengan mengontrol kecepatan putaran motor DC pada
proses pengadukan sirup jahe dapat meminimalisir adanya
pengendapan serta dapat menghasilkan sirup jahe dengan
kualitas baik. Untuk menjaga kestabilan kecepatan putaran
motor DC pada proses pengadukan sirup jahe maka diperlukan
adanya metode kontrol PID. Dengan menggunakan metode
kontrol PID diharapkan kecepatan putaran motor menjadi
stabil dan sesuai dengan set point. Kontrol kecepatan pada
proses pengadukan sirup jahe ini menggunakan Arduino UNO
sebagai kontrolernya dan sensor rotary encoder sebagai sensor
kecepatannya. Berdasarkan pengujian didapatkan respon
sistem dan hasil sirup jahe yang baik yaitu dengan kecepatan
untuk pengadukan 70 rpm dengan waktu pemasakan 30 – 40
menit dan menggunakan nilai Kp = 0,65 Ki = 0,3 dan Kd =
0,01.
Kata Kunci : Sirup Jahe, Kontrol Kecepatan, Motor DC, PID

produksi jahe yang semakin meningkat setiap tahunnya, jahe
dapat dikembangkan menjadi produk olahan yaitu sirup jahe.
Proses pengadukan sirup jahe pada skala home industry
masih menggunakan metode konvensional yaitu dengan
menggunakan tenaga manusia. Dengan adanya perkembangan
zaman dan kemajuan teknologi, penulis berupaya untuk
membuat alat pengadukan sirup jahe yang dapat diterapkan
pada skala home industry. Dalam pengadukan juga diperlukan
kestabilan putaran guna menghindari terjadinya pengendapan
gula, maka perlu dibuat miniplant untuk mengatur kecepatan
motor pengaduk menggunakan meotode PID (Proportional
Integral Derivative).
II.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Jahe
Jahe (Zingiber officinale), adalah tanaman rimpang yang
sangat populer sebagai rempah-rempah dan bahan obat.
Rimpangnya berbentuk jemari yang menggembung di ruasruas tengah. Rasa dominan pedas disebabkan senyawa keton
bernama zingeron. Rimpang jahe juga mengandung gizi
cukup tinggi, antara lain 58% pati, 8% protein, 3-5% oleoresin
dan 1-3% minyak atsiri.

Gambar 1. Jahe

2.1.1 Proses Pembuatan Sirup Jahe
I.

PENDAHULUAN
1.

Pengambilan sari jahe
 Pemilihan bahan
 Pencucian jahe
 Pemarutan jahe
 Penyaringan
 Pemerasan ekstrak jahe

2.

Pengolahan sirup jahe
 Perebusan ekstrak jahe dengan gula pasir
 penyaringan
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ahe (zingiber offocinale) merupakan salah satu jenis
tanaman obat dan dapat berfungsi sebagai rempah. Jumlah
produksi jahe di Indonesia dari tahun ke tahun semakin
meningkat pada tahun 2013 sebesar 155.286 ton sedangkan
pada tahun 2015 sebesar 307.942 ton. Dengan adanya jumlah
Fahmawati Hamida adalah Mahasiswa D4 Teknik Elektronika Jurusan
Teknik Elektro Politeknik Negeri Malang, email: fahmahamida@gmail.com.
Eka Mandayatma dan Edi Sulistio Budi adalah dosen Jurusan Teknik Elektro
Politeknik Negeri Malang

JURNAL ELKOLIND, MEI 2017, VOL.04, N0. 1
2.2 Arduino UNO
Arduino UNO adalah board berbasis mikrokontroler
pada ATmega328 [4]. Board ini memiliki 14 digital input /
output pin (dimana 6 pin dapat digunakan sebagai output
PWM), 6 input analog, 16 MHz osilator kristal, koneksi USB,
jack listrik tombol reset. Pin-pin ini berisi semua yang
diperlukan untuk mendukung mikrokontroler, hanya
terhubung ke komputer dengan kabel USB atau sumber
tegangan bisa didapat dari adaptor AC-DC atau baterai untuk
menggunakannya.

Gambar 2 Arduino UNO[6]

2.3 Motor DC (Direct Current)
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Rotary encoder tersusun dari suatu piringan tipis yang
memiliki lubang-lubang pada bagian lingkaran piringan. LED
ditempatkan pada salah satu sisi piringan sehingga cahaya
akan menuju ke piringan. Di sisi yang lain suatu
phototransistor diletakkan sehingga phototransistor ini dapat
mendeteksi cahaya dari LED yang berseberangan. Apabila
posisi piringan mengakibatkan cahaya dari LED dapat
mencapai phototransistor melalui lubang-lubang yang ada,
maka phototransistor akan mengalami saturasi dan akan
menghasilkan suatu pulsa gelombang kotak.

Gamabr 4 Prinsip Kerja Rotary Encoder

2.5 LCD (Liquid Crystal Display)

Motor DC merupakan perangkat elektromagnetis yang
mengubah energi listrik menjadi energi mekanik [3].
Konstruksi motor DC dapat dilihat pada gambar 2.2 di bawah
ini.
Gambar 5 LCD 16x2

LCD (Liquid Crystal Display) adalah suatu jenis media
tampil yang menggunakan kristal cair sebagai penampil
utama. Sumber cahaya di dalam sebuah perangkat LCD adalah
lampu neon berwarna putih di bagian belakang susunan kristal
cair. LCD 16x2 menandakan bahwa LCD dapat menampilkan
sebanyak 16 kolom dan 2 baris.
2.6 Metode PID (Proportional Integral Derivative)
Gambar 3 Konstruksi Motor DC[2]

Terminal motor terdiri atas 2 bagian yaitu terminal
positif (+) dan terminal negatif (-) yang berfungsi sebagai
penghubung sumber energi listrik searah dengan motor DC.
Stator merupakan badan motor yang didalamnya terdapat
magnet kutub utara dan magnet kutub selatan. Brushes
berfungsi menyalurkan arus dari sumber energi listrik menuju
kumparan (windings) rotor yang selanjutnya rotor dan
komutator berputar. Komutator berputar karena komutator
sendiri adalah bagian dari rotor yang terhubung pada brushes.
Ketika terminal motor DC diberi energi listrik searah
dengan polaritas yang sama, maka motor akan berputar searah
jarum jam, dan jika polaritas energi listrik dipasang terbalik
pada terminal motor maka putarannya akan terbalik atau
berlawanan arah jarum jam.

PID (Proportional Integral Derivative) merupakan
kontroler untuk menentukan kepresisian suatu sistem
instrumentasi dengan karakteristik umpan balik/feedback pada
sistem tersebut. Komponen PID terdapat 3, yaitu Proporsional,
Integral dan Derivatif. Ketiganya dapat dipakai bersamaan
maupun sendiri-sendiri, tergantung dari respon yang
diinginkan terhadap suatu plant. Untuk merancang sistem
kontrol PID, terdapat beberapa metode kebanyakan dilakukan
dengan metode Ziegler-nichols dan metode coba-coba atau
(trial & error) [1].

2.4 Rotary Encoder
Rotary encoder adalah perangkat elektromagnetik yang
dapat memonitor gerakan dan posisi. Rotary encoder
umumnya menggunakan sensor optik untuk menghasilkan
serial pulsa yang dapat diartikan menjadi gerakan, posisi, dan
arah.

Gamabr 6 Blok Diagram PID Controller

2.6.1 Metode Osilasi PI Ziegler-Nichols
Ziegler-Nichols menemukan metode ini tahun 1942.
Metode ini digunakan sebagai dasar pada rangkaian
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dengan loop tertutup (closed loop). Dan untuk
menjalankan metode ini, parameter integral di-set tak
berhingga (~) dan parameter derivatif di-set nol (0).
Kemudian parameter proporsional di-set bertahap mulai
dari nol (0) hingga mencapai suatu nilai yang membuat
reaksi sistem tersebut berosilasi. Reaksi sistem harus
berosilasi dengan magnitude tetap (sustained oscillation).

Gambar 7 Kurva Respon Sustained Oscillation

Nilai penguatan proporsional pada sistem mencapai
sustained oscillation disebut ultimate gain (Ku), dan
periode dari sustained oscillation disebut ultimate period
(Pu).
Setelah nilai Ku dan Pu ditemukan, maka untuk
setting parameter tertampil pada tabel 2.1 di bawah ini,
dengan asumsi Kcr sebagai Ku dan Pcr sebagai Pu[3].
Tabel 1 Setting Parameter Kontrol dengan Metode Osilasi

III.

METODE PENELITIAN

3.1. Spesifikasi Alat :
1.

2.

Spesifikasi Mekanik
a. Dimensi tabung
 Tinggi
: 25 cm
 Diameter
: 30 cm
 Bahan
: Stainless steel
 Kapasitas
: 10 liter
b. Dimensi pengaduk
 Tinggi
: 55 cm
 Diameter tuas
: 25 cm
 Ujung pengaduk berbentuk baling-baling
c. Dimensi rangka
 Tinggi
: 80 cm
 Bahan
: Besi
Spesifikasi Elektrik
 Motor DC
 Tegangan kerja : 24 Vdc
 Daya
: 48 VA
 Arus
: 2A
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diinginkan pada keypad untuk mengontrol kecepatan
putaran motor DC (maksimal nilai set point adalah 100
rpm). Nilai input set point yang dimasukkan dan
kecepatan putaran motor DC yang dideteksi oleh sensor
akan ditampilkan pada LCD. Motor DC akan memutar
ekstrak jahe tergantung dari perintah Arduino UNO
untuk menggerakkan motor DC dan memenuhi nilai set
point. Arduino UNO akan mengolah data dari nilai set
point yang telah dimasukkan untuk membandingkan
pembacaan nilai kecepatan putaran motor DC yang
dideteksi oleh rotary encoder dengan nilai set point
yang telah ditentukan, apabila terdapat perbedaan nilai
antara nilai kecepatan putaran motor DC dengan nilai
set point maka sensor rotary encoder akan mendeteksi
adanya perbedaan nilai yang kemudian akan
dikirimkan ke Arduino UNO untuk melakukan
pengaturan kecepatan secara otomatis melalui driver
motor DC menuju motor pengaduk agar kecepatan
pengaduk sesuai dengan nilai set point kecepatan yang
diberikan dan sistem akan berjalan secara kontinyu
seperti itu setiap saat. Dalam perubahan kecepatan
putaran motor DC dilakukan secara otomatis
menggunakan kontrol PID dengan memperhitungkan
kecepatan putaran motor DC yang dideteksi oleh
sensor. Sensor rotary encoder akan membaca
kecepatan sesuai dengan time sampling, maka apabila
terdapat perubahan beban sistem secara otomatis akan
melakukan pengaturan kecepatan. Jumlah maksimum
yang dapat ditampung ke dalam tabung adalah 10 liter.
Jika nilai pembacaan sensor dengan nilai set point
menghasilkan nilai error mendekati 0 maka sistem
akan mempertahankan putaran motor DC sampai
proses pengadukan selesai. Pada saat proses
pengadukan sirup jahe ini juga terdapat kontrol suhu
untuk memanaskan sirup agar matang dengan
sempurna (tidak membahas mengenai kontrol suhu).
Namun proses pengadukan akan berhenti pada saat
nilai suhu sudah mencapai set point dengan mematikan
saklar OFF.

3.2. Prinsip Kerja Alat
Prinsip kerja dari kontrol kecepatan putaran motor
pada proses pengadukan sirup jahe yaitu terlebih
dahulu memasukkan bahan dasar dari sirup jahe seperti
air ekstrak jahe dan gula pasir ke dalam tabung.
Kemudian memasukkan nilai input set point yang

Gambar 8 Diagram Blok Sistem Pengaduk Sirup Jahe
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3.3 Perancangan dan Pembuatan Mekanik
3.4 Perancangan dan Pembuatan Elektrik
3.4.1 Rangkaian Driver Motor DC

Gambar 9 Alat Pembuat Sirup Jahe

Gambar 12 Rangkaian Driver Motor DC

Untuk menggerakkan motor DC diperlukan tegangan
maksimum 24 VDC. Pada rangkaian driver motor DC
tersebut menggunakan PC817, yang berfungsi untuk
memisahkan Arduino UNO sebagai rangkaian kontrol
dengan MOSFET IRFP240, digunakan sebagai proteksi
apabila terjadi kerusakan pada driver motor tidak
mengenai pada bagian kontroler [5].
3.4.2 Rangkaian Modul Sensor Rotary Encoder

Gambar 10Tabung Pembuat Sirup Jahe

Gambar 13 Bentuk Fisik Modul Sensor Rotary Encoder

Gambar 11 Pengaduk Sirup Jahe

Alat pembuat sirup jahe ini memiliki volume sebesar 10

Sensor rotary encoder digunakan untuk mendeteksi
kecepatan putaran motor dengan mengeluarkan tegangan
variabel yang nantinya disalurkan menuju Arduino UNO.
Tegangan keluaran rotary encoder dipengaruhi oleh
kecepatan putaran motor, dimana semakin cepat putaran
motor berputar, maka semakin besar tegangan yang
dikeluarkan menuju Arduino UNO.
3.4.3 Rangkaian LCD-I2C

liter.

Gambar 14 Rangkaian LCD-I2C ke Arduino UNO
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Fungsi rangkaian modul I2C (Inter Integrated
Circuit) disini adalah menghemat pengggunaan pin pada
Arduino UNO. 16 pin pada LCD dihubungkan dengan 16
pin I2C selanjutnya output pin dari I2C yang terhubung
pada pin Arduino UNO hanya berjumlah 4 buah. Berikut
tabel wiring LCD-I2C ke Arduino UNO.
Tabel 2 Konfigurasi Pin LCD-I2C ke Arduino UNO

Pin I2C

Pin Arduino UNO

GND

GND

VCC

+5V

SDA (Serial Data)

A4 (Analog Input 4)

SCL (Serial Clock)

A5 (Analog input 5)

3.5 Perancangan dan Pembuatan Software
3.5.1 Perancangan Kontrol PID Ziegler-Nichols

19
= 0,78 x 0,75
Kd = 0,585
3.5.2 Perancangan Kontrol PID Trial and Error
Dalam melakukan perancangan kontrol PID selain
menggunakan metode osilasi Ziegler-Nichols juga terdapat
metode Trial and Error yaitu dengan memasukkan nilai Kp,
Ki dan Kd secara acak. Pada saat dilakukan pencarian nilai
Kp, Ki dan Kd dicari agar respon sistem yang didapat sesuai
dengan setpoint yang diberikan, seminimum mungkin tidak
terdapat error. Dalam memasukkan nilai Kp, Ki dan Kd juga
dilakukan berulang-ulang agar mendapatkan hasil yang paling
optimal.
IV.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pengujian Rangkaian Driver Motor DC
Pada pengujian rangkaian driver motor DC dengan
mengubah-ubah nilai PWM dari Arduino UNO dari 0 hingga
255 dan motor DC diberi tegangan sebesar 24 VDC. Berikut
merupakan hasil tegangan pada driver motor DC berdasarkan
perubahan nilai PWM.
Tabel 3 Tabel Hasil Pengujian Driver Motor DC

PWM
0
64
96
128
160
192
224
255

Gambar 15 Respon Osilasi Motor DC Pengaduk Sirup Jahe

Gambar 3.8 diatas merupakan hasil grafik dengan
pemberian konstanta Kp = 1,3 serta konstanta Ki dan Kd
masing-masing bernilai 0 dengan setpoint kecepatan diberi 40
rpm. Dengan nilai konstanta Kp berubah menjadi Ku apabila
telah ditemukan respon sistem yang Dari grafik tersebut dapat
ditemukan osilasi yang sama yaitu pada titik ke 59 dan ke 69,
maka Pu dapat diperoleh dengan cara:
Pu = t2 – t1
= 65 – 59
Pu = 6
Dengan diperolehnya nilai Ku dan Pu, nilai Kp, Ki dan
Kd dapat diperoleh melalui tabel setting parameter kontrol
dengan metode osilasi (Tabel 2.2), sehingga didapatkan data
sebagai berikut.
Kp = 0,6 x Ku
= 0,6 x 1,3
Kp = 0,78
Ti = Pu / 2
=6/2
=3
Ki = Kp/Ti
= 0,78/3
Ki = 0,26
Td = 0,125 x Pu
= 0,125 x 6
= 0,75
Kd = Kp x Td

Tegangan Motor (VDC)
0
5,8
8,7
11,8
14,5
17,6
20,4
23,5

4.2 Pengujian Sensor Rotary Encoder
Dalam pengujian sensor rotary encoder dilakukan
dengan melihat error pada sensor yang dapat diperoleh dari
hasil perbandingan antara kecepatan motor DC yang
ditampilkan pada LCD 16x2 terhadap pendeteksian sensor
yang diukur menggunakan alat ukur tachometer.
Tabel 4 Tabel Hasil Pengujian Sensor Rotary Encoder

PWM
0
32
64
96
128
160
192
224
255

Sensor
(rpm)
0
0
37
58
85
122
147
180
186

Tachometer
(rpm)
0
0
36,2
59
86,4
121,2
147,5
180,3
186,3

Error
(%)
0
0
2,2
1,7
1,6
0,66
0,34
0,17
0,16
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4.3 Pengujian Rangkaian LCD 16x2
Dalam pengujian rangkaian LCD 16x2 dilakukan dengan
cara menyambungkan pin-pin pada LCD ke I2C kemudian 4
pin keluaran dari I2C dihubungkan pada Arduino UNO.
Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah LCD telah
bekerja dengan baik dan menampilkan informasi sesuai
dengan program.
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nilai Kd yaitu 0,01 yang diperoleh dengan cara melihat respon
sistem berupa grafik yang kemudian akan dianalisis.
Menganalisis metode PID pada respon motor DC dalam
proses pengadukan sirup jahe. Hal ini digunakan untuk
menentukan apakah dengan menggunakan metode ini lebih
baik atau kurang baik.


Kp = 0,65; Ki = 0,3 dan Kd = 0,01. Setpoint 50 rpm,
tanpa beban

Gambar 16 Pengujian LCD 16x2

4.4 Pengujian Metode Osilasi PID Ziegler-Nichols pada Alat
Pengaduk Sirup Jahe
Dalam pengujian metode osilasi Ziegler-Nichols pada
saat proses pengadukan sirup jahe menggunakan motor DC
dilakukan dengan memasukkan nilai Kp yaitu 0,78; nilai Ki
yaitu 0,26 dan nilai Kd yaitu 0,585. Menganalisis metode PID
pada respon motor DC dalam proses pengadukan sirup jahe.
Hal ini digunakan untuk menentukan apakah dengan
menggunakan metode ini lebih baik atau kurang baik.


Kp=0,78; Ki=0,26 dan Kd=0,585. Setpoint 40 rpm tanpa
beban

Gambar 18 Grafik Respon Motor DC Metode Trial and Error tanpa Beban

Diperoleh data:
Rise time (tr)
= 1,12 s
Percent Overshoot (PO) = 17,5 %
Settling time (ts)
= 26 s
Error steady state (ess) = 0,25 %
Dari gambar 18 respon sistem pada motor DC pengaduk
sirup jahe didapatkan sistem yang stabil, motor DC dapat
berputar mendekati dengan setpoint yang diberikan. Dengan
hasil respon sistem yang stabil sehingga hasil tuning
menggunakan metode Trial and error sesuai dengan
kebutuhan sistem.


Kp = 0,65; Ki = 0,3 dan Kd = 0,01. Setpoint 50 rpm,
dengan beban

Gambar 17 Grafik Respon Motor DC Metode PID Ziegler-Nichols

Diperoleh data:
Rise time (tr)
= 1,8 s
Percent Overshoot (PO) = 12,5 %
Settling time (ts)
=4s
Error steady state (ess)
= 1,5625 %
Respon sistem untuk kontrol motor DC pengaduk sirup
jahe menunjukkan sistem yang tidak stabil dengan
menggunakan metode osilasi Ziegler-Nichols, motor DC
berputar tidak beraturan. Karena hasil respon sistem yang
tidak stabil sehingga hasil tuning menggunakan metode osilasi
Ziegler-Nichols tidak dapat diaplikasikan pada sistem ini.
4.5 Pengujian Metode Trial and Error pada Alat Pengaduk
Sirup Jahe
Dalam pengujian metode Trial and Error saat proses
pengadukan sirup jahe menggunakan motor DC dilakukan
dengan memasukkan nilai Kp yaitu 0,65; nilai Ki yaitu 0,3 dan

Gambar 19 Grafik Respon Motor DC Kecepatan 50 rpm

Diperoleh data:
Rise time (tr)
Percent Overshoot (PO)
Settling time (ts)
Error steady state (ess)

= 2,8 s
= 50 %
=9s
=0%
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Gambar 23 Grafik Respon Motor DC Kecepatan 100 rpm
Gambar 20 Hasil Sirup Jahe dengan Kecepatan 50 rpm



Diperoleh data:
Rise time (tr)
Percent Overshoot (PO)
Settling time (ts)
Error steady state (ess)

Kp = 0,65; Ki = 0,3 dan Kd = 0,01. Setpoint 70 rpm,
dengan beban

= 1,89 s
=0%
= 21 s
= 0,625 %

Gambar 21 Grafik Respon Motor DC Kecepatan 70 rpm

Diperoleh data:
Rise time (tr)
Percent Overshoot (PO)
Settling time (ts)
Error steady state (ess)

Gambar 24 Grafik Respon Motor DC Kecepatan 100 rpm

= 2,2 s
= 25 %
= 12 s
=0%

Setelah dilakukan pengujian keseluruhan sistem dengan
menggunakan bahan dasar gula dan air ekstrak jahe. Menurut
referensi yang didapatkan, sirup jahe yang berkualitas baik
memiliki warna kuning kecoklatan-coklatan. Dapat dilihat
pada gambar 4.5 yang menunjukkan hasil sirup jahe yang
memiliki kualitas baik dengan kecepatan 70 rpm dan dengan
waktu pemasakan selama 30 – 40 menit.
V.

PENUTUP

5.1 Kesimpulan
1.

2.
Gambar 22 Hasil Sirup Jahe dengan Kecepatan 50 rpm



Kp = 0,65; Ki = 0,3 dan Kd = 0,01. Setpoint 100 rpm,
dengan beban

3.

Dengan menggunakan metode kontrol PID (Proportional
Integral Derivative) Trial and Error dengan nilai
konstanta Kp = 0,65 Ki = 0,3 dan Kd = 0,01. Metode
PID mampu membuat sistem tetap stabil sesuai dengan
setpoint yang ditentukan. Dengan diperoleh rise time (tr)
1,12 s dan Percent Overshoot (PO) yang cukup rendah
yaitu 17,5% pada kecepatan 50 rpm tanpa beban.
Beban pada motor DC pada saat proses pengadukan
dengan metode PID mempengaruhi respon rise time dan
percent overshoot. Dengan adanya beban mengakibatkan
kenaikan respon rise time yaitu sebesar 1,68 s dan
kenaikan pada percent overshoot yaitu sebesar 32,5%.
Pada proses pengadukan sirup jahe, dengan 5 variabel
kecepatan putaran motor yaitu 50 rpm, 60rpm, 70 rpm,
80 rpm, 90 rpm dan 100 rpm. Hasil yang memiliki
kualitas paling baik untuk membuat sirup jahe yaitu pada
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kecepatan 70 rpm dengan waktu pengadukan berkisar
antara 30 – 40 menit.
5.2 Saran
1. Dari segi mekanik, sebaiknya perlu ditambahkan penutup
diatas tabung karena pada proses pemasakan dibutuhkan
proses yang steril agar terhindar dari debu-debu dan
kotoran yang masuk ke dalam proses pembuatan sirup
jahe.
2. Dari segi elektronik, perlu adanya perbaikan agar pada
wiring elektronik perlu disempurnakan agar pada saat
memegang kerangka alat pembuat sirup jahe tidak
menyengat.Dari segi software, perlu adanya metode
kontrol lain digunakan sebagai pembanding apakah
dengan metode baru yang digunakan lebih baik atau
kurang baik dibandingkan menggunakan metode PID
(Proportional Integral Derivative) Trial and Error yang
digunakan saat ini.
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