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Pengontrol Suhu Dalam Proses Fermentasi Medium
Pada Bioreaktor
Gregorius Dante Baskoro, Muhamad Rifa‟I, Hari Kurnia Safitri

Abstrak — Temperatur merupakan salah satu faktor yang

mempengaruhi proses fermentasi pada bioreaktor. Dimana
proses fermentasi dipengaruhi oleh perubahan suhu.
Pengendalian suhu berguna untuk menjaga suhu pada medium
saat terjadi proses pengadukan. Sebab jika suhu pada medium
mengalami perubahan suhu yang tidak beraturan, maka hasil
dari medium menjadi tidak maksimal. Oleh karena itu
dibutuhkan teknik kontrol otomatis untuk mengatur suhu pada
tabung bioreaktor. Pengujian dilakukan dengan memberi
gangguan pada tabung bioreaktor berupa air dingin yang
dimasukkan pada tabung bioreaktor. Dengan turunnya suhu
maka kontroler akan bekerja untuk mencapai suhu yang
diinginkan sesuai dengan setpoint yang diberikan. Kontrol on–
off digunakan untuk mengontrol suhu pada bioreaktor dengan
menggunakan sensor PT100 sebagai sensor suhu dan kompor
listrik sebagai aktuatornya. Semua kontrol akan diproses pada
Arduino Mega 2560, hasil pengujian menunjukkan bahwa
proses pengontrol suhu berhasil menjaga suhu tabung
bioreaktor pada suhu 400C dari temperatur 250C dalam waktu
840 detik dan didapatkan akurasi pengontrolan 98,9% dengan
error 1,1%.
Kata Kunci : Bioreaktor, Kontrol Suhu, Kontrol On-off

I.

PENDAHULUAN

alam proses fermentasi sering kali dikaitkan dengan
mikroorganisme (bakteri), proses fermentasi pada
zaman dulu masih dilakukan dengan proses yang
sederhana dan produk yang dihasilkan masih sedikit, dengan
berkembangannya teknologi ditemukanlah bioreaktor atau
fermentor yang merupakan alat untuk mempercepat proses
fermentasi. Secara umum menurut ahli kimia, bioreaktor atau
fermentor adalah sebuah wadah untuk melakukan proses kimia
yang melibatkan organisme atau biokimia aktif yang diambil
dari makhluk hidup. Pada dasarnya bioreaktor berbentuk

D

Gregorius Dante Baskoro adalah Mahasiswa D4 Teknik Elektronika Jurusan
Teknik
Elektro
Politeknik
Negeri
Malang,
email:
gregoriusdante40@gmail.com.
Muhamad Rifa’I Hari Kurnia Safitri adalah dosen Jurusan Teknik Elektro
Politeknik Negeri Malang.
Malang

silinder, berkisar dari beberapa liter sampai meter kubik, dan
dibuat dari bahan stainless steel
Bioreaktor merupakan tabung reaktor yang berfungsi untuk
mengolah limbah organik melalui proses fermentasi dengan
menggunakan mikroorganisme. Dimana pertumbuhan
mikroorganisme terjadi pada laju konstan dan keadaan
lingkungan yang stabil. Dengan kata lain pertumbuhan
mikroorganisme sangat rentan terhadap perubahan suhu.
Perubahan suhu lingkungan dapat mempengaruhi
kestabilan suhu yang ada pada medium di bioreaktor. Maka
diperlukan sistem pengendalian suhu pada medium bioreaktor
untuk menjaga stabilitasnya. Sistem pengendalian suhu pada
bioreaktor berupa elemen pemanas untuk menjaga suhu
medium di bioreaktor dari pengaruh lingkungan. Sebab
apabila suhu dalam bioreaktor terlalu rendah atau tinggi maka
dapat mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme di
dalamnya dan mengakibatkan proses dalam bioreaktor
terhenti. Dengan adanya elemen pemanas pada bioreaktor
berfungsi untuk menjaga stabilitas suhu

II.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Bioreaktor
Bioreaktor adalah sebuah wadah untuk melakukan proses
kimia yang melibatkan organisme yang melalui fermentasi.
Kendala yang timbul adalah terjadinya kontaminasi selama
proses fermentasi terutama bila sistemnya berkesinambungan
(kontinyu). Bioreaktor dirancang untuk proses fermentasi
secara anaerob dan aerob.

.
Gambar 1.Gambar Bioreaktor
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2.2 Sensor PT100
PT100 adalah jenis sensor suhu yang terkenal dengan
keakurasiannya tinggi yang juga digunakan dalam alat – alat
industri. PT100 terbuat dari logam platinum. Oleh karenanya
namanya diawali dengan „PT dan 100 karena sensor ini
dikalibrasi pada suhu 0°C pada nilai resistansi 100 ohm.

Gambar 2.Sensor Suhu PT100

2.3 Mikrokontroler Arduino Mega 2560
Pada papan arduino mega 2560 ini memiliki pin yang
cukup banyak, sejumlah 54 buah digital I/O pin (15 pin
diantaranya adalah PWM), 16 pin analog input, 4 pin UART
(serial port hardware). arduino mega 2560 memiliki sebuah
oscillator 16 Mhz, sebuah port USB, power jack DC, ICSP
header, dan tombol reset. Board ini sudah sangat lengkap,
sudah memiliki segala sesuatu yang dibutuhkan untuk sebuah
mikrokontroller.
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2.4 Sistem Kontrol
Sistem kontrol adalah proses pengendalian terhadap satu
atau beberapa besaran (variabel, parameter) sehingga berada
pada suatu harga atau dalam suatu rangkuman harga (range)
tertentu. Otomatisasi sangat membantu dalam hal kelancaran
operasional, keamanan (investasi, lingkungan), ekonomi
(biaya produksi), mutu produk, dll. sedangkan disiplin ilmu
Process Control System mengenai sistem kerja suatu proses
produksi.
2.5.1 Kontroler On – Off
Kontrol on-off adalah aksi pengontrolan yang memiliki
dua posisi tetap, “on” yang berarti high dan “off” yang berarti
low. Kontrol ini merupakan kontrol yang paling sederhana
prinsip kerjanya dan relatif murah, sehingga banyak
digunakan dalam industry dan rumah tangga. Prinsip kerja dari
kontrol on-off ini adalah sinyal keluaran yang dihasilkan
berubah-ubah pada dua keadaan yang tetap (berosilasi),
maksimum atau minimum, bergantung pada tanda sinyal
kesalahan penggerak, positif atau negative. Karena
karakteristik sinyal kontrol yang berosilasi, menyebabkan
variable proses juga berosilasi disekitar nilai set point.
Kontrol on-off memiliki fungsi yang dinyatakan oleh
persamaan berikut :

(1)
Dimana :
= sinyal error
= sinyal kontrol
Pada gambar di atas blok kontrol on-off ditunjukkan pada
gambar a dan b. pada Gambar 3 terdapat celah diferensial
(defferential gap) yang merupakan daerah harga sinyal
keluaran penggerak antara posisi “on” dan “off”. Celah ini
yang menyebabkan keluaran kontroler berada pada keadaan
tetap sampai sinyal kesalahan penggerak bergeser sedikit
dari harga nol.

Gambar 3.Arduino Mega 2560
Dengan karakteristik sebagai berikut :
 Operating Voltage
 Rekomendasi input Voltage 7 – 12 VDC
 Batas input Voltage 6 – 20 VDC
 Memiliki 54 buah digital I/O pin 6 diantaranya
PWM
 Memiliki 16 buah input analog
 DC current setiap I/O pin sebesar 20 mA
 DC current untuk 3,3 V pin sebesar 50 mA
 Flash Memori 256 KB
 SRAM sebesar 8 KB
 EEPROM sebesar 4 KB
 Clock speed 16 MHz

(a)
(b)
Gambar 4 Diagram Blok Kontrol on-off
Besarnya celah diferensial/dead band dapat menentukan
besarnya amplitudo osilasi keluaran suatu sistem, pada gambar
4, dengan meperkecil celah diferensial maka amplitude osilasi
keluaran akan menjadi kecil.
Sehingga perlu dipertimbangkan beberapa ketentuan,
seperti ketelitian yang diperlukan dan umur komponen.
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Gambar 5 Kurva karakteristik kontrol on-off
2.6

Pengkondisi Sinyal
Pengkondisi sinyal berkaitan dengan operasi –
operasi yang dikenakan pada sinyal untuk
mengkonversikan sinyal ke bentuk yang sesuai.
Pengkondisi sinyal dapat dikelompokkan dalam
beberapa jenis, seperti yang akan diuraikan berikut :
 Pengubahan Level Sinyal
Dengan mengubah level sinyal, yaitu dengan melakukan
penguatan ataupun peredaman. Faktor yang terpenting dalam
pemilihan penguat adalah impendasi masukan yang
ditawarkan kepada sensor (atau elemen lain yang berfungsi
sebagai masukan).

Gambar 6 Rangkaian Pengkondisi Sinyal

III.

METODOLOGI

3.1 Diagram Blok Sistem
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2. Input
Saklar on digunakan untuk memulai atau menyalakan
sistem yaitu untuk menyatukan daya listrik ke alat, dan
saklar off digunakan untuk mematikan sistem secara
manual. Sensor yang digunakan adalah sensor suhu PT 100
pada bioreaktor sebagai deteksi panas pada area tempat
pemanas (tabung) dalam proses pemanasan medium.
Keypad bertugas untuk mengatur set point pada suhu yang
di inginkan dengan rentang suhu 30˚C - 45˚C.
3. Controller
Pada sistem ini menggunakan Arduino Mega 2560 untuk
memproses hasil pendeteksian sensor sehingga keluaran
berupa data digital. Pada arduino mega 2560 ini akan
ditanamkan program on/off untuk mengendalikan panas
dari kompor listrik denggan menggunakan driver.
4. Output
LCD digunakan sebagai tampilan masukkan set point
selanjutnya digunakan sebagai tampilan nilai set point dan
suhu yang dibaca oleh sensor PT100. Driver digunakan
untuk mengatur panas pada kompor listrik.
3.2. Prinsip Kerja Alat
Alat ini digunakan untuk mengontrol pengaturan dan
kestabilan suhu pada medium bioreaktor. Langkah awal
dengan memasukan set point menggunakan keypad, set point
berupa suhu yang di inginkan. Setelah itu sensor suhu akan
mendeteksi suhu yang berada pada bioreaktor. Dari data yang
diperoleh sensor suhu akan dijadikan input dalam sistem
kontrol pada mikrokontroler untuk menggerakan aktuator.
Alat ini menggunakan kompor listrik yang berfungsi sebagai
pemanas suhu medium bioreaktor dan dapat diatur melalui
driver suhu. Kontrol yang digunakan pada alat ini adalah
kontrol on/off. Sistem akan bekerja apabila diberikan setpoint
sesuai yang diinginkan kemudian akan menaikkan suhu
sampai hampir mencapai setpoint dan kompor akan mati pada
saat suhu mencapai 1℃ dibawah set point. Diperlukan untuk
antisipasi toleransi kenaikan suhu karena pada dasarnya suhu
akan meningkat meskipun kompor listrik sudah dalam
keadaan off. Apabila kondisi kestabilan suhu melampaui batas
set point maka kompor listrik akan mati dan menunggu suhu
turun 1℃ dibawah setpoint agar kompor menyala kembali.
Setelah proses selesai medium hasil fermentasi akan dialirkan
menuju manual valve untuk diambil hasilnya dan diteliti
kualitasnya oleh kimia.
3.3 Desain Mekanik

Gambar 7 Diagram Blok Sistem
Penjelasan fungsi dari masing – masing diagram blok gambar
7 adalah sebagai berikut :
1. Power Supply
Alat ini menggunakan sumber daya listrik sebesar 9 VDC

Gambar 8 Tampak Atas
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Gambar 9 Tampak Depan
Berikut merupakan spesifikasi alat yang digunakan dalam
penelitian :
1. Spesifikasi Mekanik
a. Dimensi tabung
 Tinggi
: 40 cm
 Diameter
: 25 cm
 Bahan
: Stainless steel
 Kapasitas
: 19 liter
b. Dimensi Box Kompor
 Tinggi
: 10 cm
 Panjang
: 30 cm
 Lebar
: 30 cm
 Diameter
: 25 cm
2. Sensor
: PT100
3. Processor
: Arduino Mega 2560
4. Aktuator
: Kompor Listrik
5. Display
: LCD 16x2
6. Tegangan Kerja
 Mikrokontroler = 5 VDC
 Aktuator
= AC 220 Volt, 800 Watt
7. Sumber daya
= 220 VAC
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Dalam sistem pengontrol suhu pada bioreaktor ini ditentukan
jangkauan range pengukuran suhu dari 30˚C hingga 45˚C.
Dari kedua batasan tersebut maka didapatkan hasil
perhitungan sebagai berikut :
 Suhu 30˚C
Rpt = 100 + (0.358*30˚C)
= 110.74 Ω
 Suhu 45˚C
Rpt = 100 + (0.358*45˚C)
= 116.11 Ω
Dari gambar 10 sensor PT100 memiliki 2 kaki pin yang
disambungkan dengan rangkaian jembatan wheatstone suhu
PT!00 ini dihubungkan dengan resistor R5, R3, dan R4
sehingga membentuk rangkaian jembatan wheatstone.

Gambar 11 Jembatan wheatston
Berdasarkan nama jembatan wheatstone maka diperoleh nilai
R4 yang digunakan untuk menyetimbangkan resistansi dari
sensor PT100. Resistansi yang diukur yaitu pada saat suhu 0˚C
dengan menggunakan persamaan (3)
(3)

3,4 Perancangan Elektrik
3.4.1 Rangkaian Pengkondisi Sinyal PT100
Sensor suhu yang digunakan pada alat ini adalah jenis
RTD PT 100. Jenis RTD ini disebut dengan PT100 karena
dikalibrasi pada suhu 0˚C pada nilai resistansi 100 ohm. RTD
PT100 merupakan jenis resistor yang nilai resistansinya
berubah-ubah sesuai dengan kenikan suhu. Pada penelitian ini
digunakan setpoint suhu 30˚C-45˚C.

100 + R4 = 2 R4
R4 = 100
Keterangan :
Va = tegangan di titik a
Vb = tegangan di titik b
Rpt= nilai Rpt100 sebesar 100
R5 = nilai R5 sebesar100
R3 = nilai R3 sebesar 100
R4 = R4 merupakan R penyetimbang.

3.4.2 Rangkaian Driver Kompor

Gambar 10 Rangkaian Pengkondisi Sinyal PT100
Nilai dari resistansi RTD PT100 dapat diketahui dengan
menggunakan persamaan (2).
Rpt = 100 + (0.358*suhu

(2)

Rangkaian driver kompor ini menggunakan rangkaian
dimmer untuk mengendalikan tegangan AC pada kompor
listrik. Rangkaian dimmer untuk kompor listrik berfungsi
untuk mengendalikan nilai tegangan yang akan masuk ke
beban yaitu kompor listrik. Semakin besar nilai tegangan
maka kompor listrik akan semakin panas. Pada rangkaian ini
menggunakan triac BTA26 yang mempunyai kemampuan
untuk melawati arus sebesar 25 A. Untuk menghitung arus
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yang melewati triac tersebut dapat dilakukan dengan
menggunakan persamaan 4.

SP

(4)
3,6 A
Gambar 13 Kurva Pengendali On – Off

Dengan :
I = nilai arus yang melewati triac (A)
P = daya pada rangkaian tersebut (Watt)
V = nilai tegangan yang digunakan rangkaian (V)

Keterangan :
M1 = Jika suhu lebih dari set point.
M2 = Jika suhu kurang dari set point.
SP = Set Point

IV.

HASIL DAN ANALISA

4.1 Pengujian Rangkaian Pengkondisi SinyalSensor PT100
Gambar 12 Rangkaian Driver Kompor
Pada Gambar 12 di atas rangkaian tersebut mempunyai
Rin. Untuk menghitung nilai Rin menggunakan persamaan :
(5)

(6)

Pengujian rangkaian pengkondisi sinyal sensor PT100
bertujuan untuk mengetahui kemampuan rangkaian
pengkondisi sinyal sensor PT100 terhadap perubahan suhu
melalui Serial Monitor Arduino. Pengujian dilakukan dengan
menghubungkan rangkaian pengkondisi sinyal dengan dua pin
sensor PT100 dan juga Arduino Mega 2560 dan juga
menggunakan termometer untuk melihat perubahan besar
suhu. Pengujian dilakukan dengan melihat perubahan suhu
dengan skala 20C yang dimulai dari suhu 300C sampai dengan
450C.
NILAI ADC

(7)

dengan :
VRin
= nilai tegangan pada Rin (V)
Vcc
= nilai tegangan sumber (V)
VF
= nilai tegangan LED, tertera pada datasheet
MOC3021 (V)
IFT
= nilai arus untuk men-trigger LED, tertera pada
datasheet MOC3021 (A)
Rin
= nilai resistansi pada input MOC3021 (Ω)
3,5 Perancangan Kontrol On/Off
Perancangan dengan kontrol on/off adalah pengendali yang
berubah bergantian antara dua kondisi. Sistem kendali suhu
pada bioreaktor pengendali on/off akan mengatur pemanas
dengan aturan sebagai berikut:
 Jika suhu lebih dari set point maka kompor listrik
akan off.
 Jika suhu kurang dari set point maka kompor
listrik akan on.
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Gambar 14 Hasil Keluaran Sensor PT100
Hasil pengujian rangkaian pengkondisi sinyal sensor PT100 di
atas menunjukkan bahwa rangkaian pengkondisi sinyal sensor
PT100 berjalan dengan baik yaitu mampu mendeteksi
perubahan suhu dengan baik. Hal ini bisa dilihat dari Gambar ,
setiap perubahan kenaikan suhu maka nilai ADC juga
mengalami kenaikan dan kenaikan yang terjadi linier.
4.4 Pengujian Metode Kontrol On/Off untuk Alat yang
Digunakan pada Proses Fermentasi Medium
`
Pengujian metode kontrol on/off untuk alat yang
digunakan pada proses pemanasan dalam fermentasi
medium.dilakukan dengan memasukkan nilai set point serta
menganalisis respon sistem yang
diberikan metode kontrol on/off . Hal ini bertujuan untuk
mengetahui apakah metode ini dapat mengendalikan suhu
pada proses pemanasan dalam fermentasi medium dengan baik
dan efektif serta efisien dalam penggunannya.

JURNAL ELKOLIND, SEPTEMBER 2017, VOL.04, N0. 3

31

4.4.1 Pengujian Tanpa Beban
1. Set Point 350C Tanpa Beban

3. Set Point 450C Tanpa Beban
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Waktu
Gambar 15 Respon Sistem Kontrol On/Off Tanpa Beban
350C
Gambar 15 merupakan respon sistem dengan menggunakan
kontrol on/off tanpa beban. Tanpa beban disini menggunakan
air tawar untuk proses pengujian. Sistem diberikan dengan
nilai set point 350C dan suhu awal pada sebelum pengujian
yaitu 280C. Dengan nilai set point tersebut, sistem
membutuhkan waktu 9 menit untuk mencapai nilai tersebut.
Pada hasil respon diatas dapat dilihat bahwa sistem sudah
stabil pada set point yang ditentukan. Pada set point 350C
didapatkan suhu tertinggi yaitu 360C. Hal ini menunjukkan
bahwa On/Off bisa bekerja dengan baik.
2. Set Point 400C Tanpa Beban

Waktu
Gambar 17 Respon Sistem Kontrol On/Off Tanpa Beban
450C
Gambar 17 merupakan respon sistem dengan menggunakan
kontrol on/off tanpa beban. Tanpa beban disini menggunakan
air tawar untuk proses pengujian. Sistem diberikan dengan
nilai set point 450C dan suhu awal pada sebelum pengujian
yaitu 280C. Dengan nilai set point tersebut, sistem
membutuhkan waktu 15 menit untuk mencapai nilai tersebut.
Pada hasil respon diatas dapat dilihat bahwa sistem sudah
stabil pada set point yang ditentukan. Pada set point 450C
didapatkan suhu tertinggi yaitu 470C. Hal ini menunjukkan
bahwa On/Off bisa bekerja dengan baik.
4.4.2 Pengujian Menggunakan Beban
1. Set Point 350C Menggunakan Beban
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Gambar 16 Respon Sistem Kontrol On/Off Tanpa Beban
400C
Gambar
Gambar 16 merupakan respon sistem dengan menggunakan
kontrol on/off tanpa beban. Tanpa beban disini menggunakan
air tawar untuk proses pengujian. Sistem diberikan dengan
nilai set point 400C dan suhu awal pada sebelum pengujian
yaitu 280C. Dengan nilai set point tersebut, sistem
membutuhkan waktu 12 menit untuk mencapai nilai tersebut.
Pada hasil respon diatas dapat dilihat bahwa sistem sudah
stabil pada set point yang ditentukan. Pada set point 400C
didapatkan suhu tertinggi yaitu 420C. Hal ini menunjukkan
bahwa On/Off bisa bekerja dengan baik.

18

Waktu
Respon Sistem Kontrol On/Off
Menggunakan Beban 350C

Tanpa

Gambar 18 merupakan respon sistem dengan menggunakan
kontrol on/off tanpa beban. Tanpa beban disini menggunakan
media yang berbeda tetapi memiliki tekstur yang sama dengan
media yang asli untuk proses pengujian. Sistem diberikan
dengan nilai set point 350C dan suhu awal pada sebelum
pengujian yaitu 240C. Dengan nilai set point tersebut, sistem
membutuhkan waktu 11 menit untuk mencapai nilai tersebut.
Pada hasil respon diatas dapat dilihat bahwa sistem sudah
stabil pada set point yang ditentukan. Pada set point 350C
didapatkan suhu tertinggi yaitu 370C. Hal ini menunjukkan
bahwa On/Off bisa bekerja dengan baik.
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2. Set Point 400C Menggunakan Beban

Waktu
Gambar 19 Respon Sistem Kontrol On/Off Menggunakan
Beban 400C
Gambar 19 merupakan respon sistem dengan menggunakan
kontrol on/off tanpa beban. Tanpa beban disini menggunakan
media yang berbeda tetapi memiliki tekstur yang sama dengan
media yang asli untuk proses pengujian. Sistem diberikan
dengan nilai set point 400C dan suhu awal pada sebelum
pengujian yaitu 240C. Dengan nilai set point tersebut, sistem
membutuhkan waktu 14 menit untuk mencapai nilai tersebut.
Pada hasil respon diatas dapat dilihat bahwa sistem sudah
stabil pada set point yang ditentukan. Pada set point 400C
didapatkan suhu tertinggi yaitu 420C. Hal ini menunjukkan
bahwa On/Off bisa bekerja dengan baik
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3. Set Point 450C Menggunakan Beban

Waktu
Gambar 20 Respon Sistem Kontrol On/Off Menggunakan
Beban 450C
Gambar 20 merupakan respon sistem dengan menggunakan
kontrol on/off tanpa beban. Tanpa beban disini menggunakan
media yang berbeda tetapi memiliki tekstur yang sama dengan
media yang asli untuk proses pengujian. Sistem diberikan
dengan nilai set point 450C dan suhu awal pada sebelum
pengujian yaitu 240C. Dengan nilai set point tersebut, sistem
membutuhkan waktu 18 menit untuk mencapai nilai tersebut.
Pada hasil respon diatas dapat dilihat bahwa sistem sudah
stabil pada set point yang ditentukan. Pada set point 450C
didapatkan suhu tertinggi yaitu 460C. Hal ini menunjukkan
bahwa On/Off bisa bekerja dengan baik.
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V.

PENUTUP

5.1 Kesimpulan
Dari hasil perancangan dan pengujian yang telah
dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa alat untuk
mengendalikan suhu pada proses fermentasi medium pada
bioreaktor telah berhasil dibuat dan bekerja dengan baik. Dan
berikut ini merpakan kesimpulan lain yang didapatkan :
1. Penggunaan On/Off sebagai pengendali suhu dengan
mempertimbangkan aktuator akan off dan aktuator akan on
sehingga error yang keluar akan kecil. Dengan
menggunakan sistem tersebut mampu membuat sistem
tetap stabil sesuai dengan set point yang di tentukan.
2. Pengaruh kontrol on/off pada pengaturan suhu pada
bioreaktor ini dapat bekerja dengan baik karena masih
memiliki rata – rata error 1,1% dengan menggunakan
beban medium yang dalam pengujiannya masih dalam
batas toleransi yakni ±5%. Error yang dihasilkan
menunjukan bahwa sensor yang digunakan sudah cukup
akurat dan presisi sehingga mampu menampilkan kinerja
yang baik pada sistem dengan menggunakan kontrol
on/off.
3. Pada pengujian dilakukan dengan pengujian tanpa beban
menggunakan air tawar dengan suhu setpoint 45℃ dicapai
dalam waktu 17 menit. Sedangkan pengujian dengan beban
menggunakan medium dari ahli kimia saat suhu setpoint
45℃ dicapai dalam waktu 18 menit.
5.2 Saran
Alat untuk mengendalikan suhu pada proses fermentasi
medium pada bioreactor masih banyak kekurangan. Perlu
adanya perbaikan dan penyempurnaan agar alat ini dapat
bekerja secara efektif dan efisien. Ada beberapa hal yang
dapat disarankan untuk melakukan perbaikan dan
penyempurnaan yaitu:
1. Dari segi mekanik, pada penutup bioreaktor masih belum
disediakan lubang input yang besar, hal tersebut
menyebabkan proses memasukkan medium menjadi lama,
karena harus memakai corong untuk memasukan medium
ke dalam tabung bioreaktor. Untuk peletakan sensor PT100
sendiri masih kurang enak dipandang meskipun sudah
berjalan sesuai prinsip.
2. Dari segi elektronik,
wiring elektronik perlu
disempurnakan sehingga alat untuk mengendalikan suhu
pada proses fermentasi medium pada bioreaktor agar tidak
terseengat saat alat dipegang. Perlu ditambahkan juga realtime clock (RTC) untuk memberikan penjadwalan pada
proses penstabilan dan menjadwal waktu istirahat kompor
listrik demi menjaga keawetan kompor listrik.
3. Dari segi software, perlu adanya metode kontrol lain
sebagai perbandingan apakah metode baru yang digunakan
lebih baik atau kurang baik dibandingkan menggunakan
kontrol on/off yang digunakan saat ini.
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