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Penerapan Metode Fuzzy Logic pada Pengaturan
Kecepatan Crusher Motor dalam Proses Sari Buah
Apel dengan Fitur HMI (Human Machine Interface)
Andre Dwi Syahrul Kirom, Ratna Ika Putri, Edi Sulistio Budi


Abstrak — Bermula dari kegemaran masyarakat akan
konsumi sari buah yang siap saji dapat memberikan peluang
yang sangat besar bagi para petani apel guna menigkatkan
harga jual dari produk olahan mereka. akan tetapi proses
pembuatan sari apel sendiri masih menggunakan proses
manual, yakni pemerasan inti sari apel menggunakan kain
sebagai medianya. Berdasarkan penelitian terdahulu terkait
pengaturan kecepatan crusher motor dalam proses ekstraksi
buah apel yang menggunakan metode PI masih belum
menghasilkan kontrol waktu yang stabil, maka dari itu pada
penelitian ini mengunakan fuzzy logic yang ditanamkan pada
microcontroller sebagai kontrolernya dan sensor rotary
encoder sebagai sensor kecepatannya. fuzzy terdiri dari Error
dengan membersif function Kurang, Samadengan, Ples,
DError adalah, - =, + dan memiliki Output lambat, sedang,
cepat. Dengan set point 2000 RPM Chrusher dapat
menstabilkan kecepatan motor chrasher terhadap variasi
beban dari 1Kg dan 2 Kg. waktu tunda = 2 detik, waktu naik =
2 detik, waktu puncak = 3 detik, overshoot maksimal =
3.75%,error steasi state = 1,9% waktu setling = 3 detik. hasil
dari respon sisten dihubungkan secara real time dengan HMI.

mengekstrak buah apel yang dapat bekerja secara stabil dan
terus-menerus.
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan
sebelumnya, oleh Pradana Perwira Putranto (2016) yang
melakukan penelitian kontol PI pada Crusher Motor terdapat
saran yang mengatakan dari segi Software perlu adanya
metode kontrol lain sebagai perbandingan apakah metode baru
yang digunakan lebih baik atau kurang baik dibandingkan
metode PI (Proportional Integral) yang digunakan saat ini.
Maka dari itu saya mencoba control fuzzy logic untuk
mengontrol kecepatan crusher motor pada produksi sari buah
apel menurut saya control fuzzy logic lebih bagus dari pada
control PID. Berdasarkan latar belakang ini penulis
mengangkat judul “Implementasi Fuzzy Logic Pada
Pengaturan Kecepatan Crusher Motor Dalam Proses SariApel
Dengan Fitur HMI (Human Machine Interface)” yang
diharapkan dengan adanya pembuatan alat ini dapat
memberikan manfaat bagi penulis dan mahasiswa lain untuk
dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari.
II. TINJAUAN PUSTAKA

Kata kunci : Mikrokontroler, crusher motor, fuzzy logic, sari apel

2.1
I. PENDAHULUAN

T

anaman apel adalah merupakan jenis tanaman buahbuahan yang berkembang pesat di kota batu dan
sekitarnya. Buah apel ini bias di olah berbagai bentuk
pengolahan agar mempermudah pengkonsumsianya. Seiring
perkembangan zaman manusia semakin mencari minuman
yang siap saji dan praktis di sajikan pada saat ada acara
apapun.
Pada tahap awal pembuatan minuman sari apel perlu
adanya mekanisme untuk mengekstrak dari buah apel menjadi
sari apel, untuk itu diperlukan adanya suatu alat yang mampu
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Mikrokontroller ATmega 32
Mikrokontroler merupakan sebuah sistem komputer
yang seluruh atau sebagian besar elemennya dikemas dalam
satu chip IC, sehingga sering disebut single chip
microkomputer. Mikrokontroler merupakan sistem komputer
yang mempunyai satu atau beberapa tugas yang sangat
spesifik, berbeda dengan PC (Personal Computer) yang
memiliki beragam fungsi. Mikrokontroler adalah sebuah
sistem microprocessor dimana di dalamnya sudah terdapat
CPU, ROM, RAM, I/O, clock dan peralatan internal lainnya
yang sudah saling terhubung dan teroganisasi (teralamati)
dengan baik oleh pabrik pembuatnya dan dikemas dalam satu
chip yang siap pakai. Sehingga tinggal memprogram isi ROM
sesuai aturan penggunaan oleh pabrik yang membuatnya.
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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.

Gambar 1 Arduino UNO [5]

2.2

Motor DC (Direct Current)

Gambar 3. Prinsip Kerja Rotary Encoder [6]

2.4

LCD (Liquid Crystal Display)

Motor DC adalah motor yang digerakkan oleh energi
listrik arus searah [5]. Konstruksi motor DC dapat dilihat pada
gambar 2.2 di bawah ini.
Gambar 4 LCD 16x2 [8]

LCD (Liquid Crystal Display) adalah suatu jenis media
tampil yang menggunakan kristal cair sebagai penampil utama
[5]. 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.
Gambar 2 Konstruksi Motor DC [1]

2.5
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.
Rotary Encoder
Rotary encoder adalah device elektromagnetik yang
dapat memonitor gerakan dan posisi [4]. Rotary encoder
umumnya menggunakan sensor optik untuk menghasilkan
serial pulsa yang dapat diartikan menjadi gerakan, posisi, dan
arah.
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

Kontroller Logika Fuzzy
Logika fuzzy merupakan pengembangan dari teori
himpunan fuzzy yang diprakarsai oleh Prof. Lofti Zadeh dari
University California USA, pada tahun 1965. Logika fuzzy
berbeda dengan logika digital biasa, dimana logika digital
biasa hanya mengenal dua keadaan yaitu Ya_Tidak atau
ON_OFF atau High_Low atau “1”_”0”. Sedangkan Logika
Fuzzy meniru cara berpikir manusia dengan menggunakan
konsep sifat kesamaran suatu nilai.
Pada logika fuzzy dapat memberikan suatu nilai dari nol
secara kontinu sampai nilai satu. Perkembangan teori Logika
Fuzzy telah menarik pakar sistem kendali untuk
memanfaatkannya dalam pengendalian suatu sistem dalam
bentuk algoritma automatic yang dapat dinyatakan, seperti
dalam pemakaian pengaturan lalu lintas, sistem transmisi
otomatis, alat rumah tangga, industry dan lain-lainnya.

2.3

2.5.1

Variabel Fuzzy
Fuzzifikasi adalah proses yang dilakukan untuk
mengubah variabel nyata menjadi variabel fuzzy, ini ditujukan
agar masukan kontroler fuzzy bisa dipetakan menuju jenis
yang sesuai dengan himpunan fuzzy
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: 220 VAC

3.2

Gambar 5 Fuzzifikasi

Bentuk fungsi keanggotaan mempengaruhi proses fuzzy
dalam jalan yang tak diketahui, sebagai contoh, bentuk fungsi
mempengaruhi secara langsung waktu dan ruang yang
dibutuhkan oleh mikrokontroler mengerjakan fuzzifikasi dan
defuzzifikasi. Fungsi keanggotaan dapat mengambil beberapa
bentuk yang berbeda. Bentuk trapezoid dan segitiga adalah
yang paling sering digunakan. Meskipun bentuk yang lain
mungkin sala lebih mewakili fenomena alam yang terjadi,
mereka membutuhkan persamaan yang lebih rumit atau tabel
yan glebih besar terhadap keakuratan yang diwakilinya.

2.5.2 Evaluasi Rule
Evaluasi rule merupakan kaidah dasar yang berisi
aturan-aturan secara linguistik yang menunjukkan kepakaran
terhadap plant.

Gambar 6 Blok Diagram Evaluasi Rule

Prinsip Kerja Alat
Prinsip kerja alat ini yaitu pertama kali memasukkan
setpoint kecepatan crusher motor yang dikehendaki pada
keypad dan di tampilkan pada LCD (maksimal setpoint adalah
2000 dalam rpm). Setelah itu mikrokontroler yang sudah di
tanamkan control fuzzy di dalamnya akan memproses input
yang di masukkan oleh keypad sehingga mikrokontroler akan
mengeluatkan duty cycle yang akan di terima oleh penggerak
motor sehingga morot akan bergeraks sesuai set point yang di
tentukan, apel dipotong menjadi 4 bagian sama besar, dan
ditampung di wadah penampung apel pada penutup crusher
apel. Penutup crusher dilengkapi dengan hopper, untuk
membuka atau menutup inlet crusher. Setelah apel
dihancurkan, sensor rotary encoder yang terpasang pada
crusher motor men-sensing kecepatan crusher motor (untuk
menurunkan kecepatannya) agar sesuai dengan set point
kecepatan yang diberikan. Kecepatan putar proses crushing
apel tertampil pada LCD pada panel box alat dan akan di
tampilkan pada computer untuk mengetahui grafiknya stabil
apa nggak menggunakan HMI.
Setelah apel hancur merata (dengan waktu tertentu
tergantung setpoint kecepatan atau tergantung pada beban apel
yang dimasukkan), dicampur dengan air sesuai dengan
perbandingan 1:1 (disini setiap 1kg apel yg dihancurkan diberi
1 liter air minum) lalu crusher dinyalakan lagi selama 30 detik
dengan setpoint yang sama guna mengencerkan atau
mencampurkan crushed apple dengan air minum. Air minum
dicampurkan pada akhir proses setelah crushing apel, karena
jika dicampurkan pada awal proses nantinya akan
mempengaruhi pengaturan kecepatan crusher motor, dan
proses mixing ini tidak termasuk dalam proses pengaturan
kecepatan.Setelah crushed apple (dengan bermacam-macam
massa) tercampur rata dengan air minum, disalurkan secara
otomatis ke dalam spinner
Power Supply

III. METODOLOGI
3.1

: ATMEGA 16
: Motor DC
: LCD 16 x 2

Spesifikasi Alat :
a.

b.

c.

d.
e.

Dimensi
Panjang
: 107 cm
Lebar
: 65 cm
Tinggi
: 210 cm
Bahan
Spinner
: Stainless Steel
Rangka Alat
: Besi
Warna
Spinner
: Metalic Silver
Rangka Alat
: Besi
Sensor
: Sensor Rotary Encoder
Range yang digunakan : Kecepatan yang digunakan
2000RPM

HMI PC/
Laptop

PL2303HX

Switch

Keypad 4x4

ATMega32
(Fuzzy Logic)

Sensor
Kecepatan

Input

LCD

Motor DC
(Crusher
Motor)

Driver motor

Controller

Gambar 7 Diagram Blok Sistem Crushing Apel

Output
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Perancangan dan Pembuatan Mekanik

Gambar 8 Mekanik Kesleuruhan

Apple Extractor terdiri dari Crusher dan Spinner dan
Tabung Mixing Process. Volume crusher adalah 10 liter dan
volume spinner adalah 20 liter dan tabung Mixing Process
adalah 20liter.

3.4
Perancangan dan Pembuatan Elektrik
3.4.1 Rangkaian Driver Motor DC

Gambar 10 Rangkaian HMI untuk ditampilkan pada PC/
Laptop
Konfigurasi koneksi:
USB ~ TTL Mikrokontroller
TXD ~ RXD
RXD ~ TXD
GND ~ GND
3.5 Perancangan dan Pembuatan Logika Fuzzy
3.5.1

Fuzzifikasi
Fuzzifikasi merupakan proses yang dilakukan
untuk mengubah variabel nyata menjadi variable
fuzzy agar masukan controller fuzzy bisa dipetakan
menuju jenis yang sesuai dengan himpunan fuzzy.
Proses fuzzifikasi ini memakai penyelesaian metode
mamdani yang terdiri dari penetuan fungsi
keanggotaan fuzzy untuk variabel masukan dan
keluaran.
Fungsi Keanggotaan Masukan

Gambar 9 Rangkaian Driver Motor DC

Gambar di atas adalah skematik rangkaian driver untuk
crusher motor. Untuk menggerakkan crusher motor
diperlukan tegangan maksimum 180 VDC dan arus
maksimum 5 ampere. Disini 180 VDC diperoleh dari
penyearahan tegangan 127.27 VAC dari autotrafo mode
stepdown oleh Kiprok KBJ608G.
VRMS =



Membership Function Erroe
1

√

=

√

kurang

ples

samadengan

0.5

= 127,27 V
-2000

-1000

-1500

-500

Setelah disearahkan, tegangan 180VDC yang keluar
dari Kiprok KBJ608G mengalir menuju Electrolytic Capacitor
(El-Co) 220uF/400V untuk mengurangi ripple tegangan hasil
penyearahan. Optocoupler jenis PC817 digunakan pada driver
motor DC ini sebagai komponen yang berfungsi men-trigger
MOSFET IRFP260N, untuk membuat crusher motor berputar

Gambar 11 Fungsi Keanggotaan Error

3.4.2 Perancangan HMI
Kontroller Atmega32 memerlukan modul serial untuk
mengirimkan data hasil pembacaan sensor kecepatan ke
komputer/laptop. Modul serial PL2303HX digunakan untuk
mengirimkan data hasil pengukuran ke komputer untuk
ditampilkan pada aplikasi Processing 3.

Gambar 12 Fungsi Keanggotaan ΔError
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Fungsi Keanggotaan Keluaran
Membership Function Output1
lambat

1
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Gambar 13 Fungsi Keanggotaan Output
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3.5.2

Perencanaan Rule Base

Tabel 1 Aturan Fuzzy

DE\E

Kurang

SamaDengan

Ples

-

cepat

cepat

cepat

=

cepat

sedang

lambat

+

lambat

lambat

lambat

3.5.3

Inferensi Fuzzy
Sistem inferensi fuzzy diartikan sebagai penarikan
kesimpulan dari sekumpulan aturan kaidah fuzzy yang
didasarkan pada teori himpunan fuzzy, aturan fuzzy
berbentuk IF-THEN, dan penalaran yang memiliki masukan
dan keluaran berupa crisp value.
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Tabel 2 merupakan hasil pembacaan dari sensor
kecepatan yang ditampilkan pada LCD dengan hasil
pembacaan pada Tachometer. Akan tetapi hasil pembacaan
antara sensor keceatan dan tachometer menunjukkan
perbedaan yang disebut dengan error. Presentase error dapat
dihitung dengan persamaan
E=
x 100%
Dimana:
E= Presentase Error
= pembacaan pada sensor kecepatan (RPM)
= pembacaan pada tachometer (RPM)

4.2 Pengujian Driver Motor
Tabel 3 Hasil Pengujian Driver Motor
PWM

Gambar 14 Interferensi Fuzzy dengan Metode Mamdani

3.5.4

Defuzzifikasi
Metode Defuzzifikasi yang digunakan dalam metode
Mamdani untuk penulisan despro ini adalah metode
defussifikasi Smallest of Maximum. Yaitu dengan solusi crip
diperoleh dengan cara mengambil nilaiterkecil dari domain
yang memiliki nilai keanggotaan maksimum.
IV. HASIL DAN ANALISA
4.1 Pengujian Sensor Kecepatan
Tabel 2 Hasil Pengujian Sensor Kecepatan
Duty
Tachometer
Sensor
Error
Cycle
(RPM)
(RPM)
(%)
(%)
0
0
0
0
4.39
436
426.7
-2.13
8.28
955
956.0
0.104
12.1
1320
1325.0
0.378
16
1567
1571.7
0.299
20
1710
1718
0.467
23.9
1810
1813.3
0.18
27.8
1876
1878.3
0.123
31.7
1930
1935
0.259
35.5
1945
1947.1
0.108
39.5
1950
1953.3
0.169
43.3
1970
1971.7
0.086
47.3
2060
2065
0.243
Rata-Rata
1.534

Tegangan
Duty Cycle (%)
Motor (V)
10
21.03
4.39
20
46.5
8.28
30
63.5
12.1
40
75.4
16
50
82.5
20
60
87.3
23.9
70
90.4
27.8
80
92.8
31.7
90
93.1
35.5
100
93.6
39.5
110
94.3
43.3
120
98.2
47.3
Hasil pengujian pada tabel 4.2 menunjukkan bahwa
perubahan nilai duty cycle yang diberikan pada driver motor
memberikan pengaruh pada tegangan motor, meskipun
perubahan tidak linier. Pada nilai duty cycle maksimal yaitu
47.3 % mencapai tegangan motor 98.2V seharusnya 100V hal
ini diakibatkan karena adanya drop tegangan.
4.3 Pengujian HMI

Gambar 15 Gambar Hasil Plot Grafik Pada Processing 3

Untuk pengujian Interface HMI untuk menampilkan
data sensor secara real-time pada aplikasi Processing 3. Data
dari sensor kecepatan dikirimkan melalui komunikasi serial
dari sensor menuju mikrokontroller ATMega32.
4.4 Pengujian Tanpa Kontrol Logika Fuzzy
Pengujian ini dilakukan dengan cara mengambil data
tanpa kontrol fuzzy . berikut merupakan hasil respon pengujian
tanpa menggunakan kontrol fuzzy yang diberikan Set point
2000 RPM dapat dilihat pada gambar 4.5 berikut ini :
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Dari hasil pengujian sistem dengan menggunakan
beban 1 KG dan kecepatan putar crusher adalah 2000 RPM
didapatkan grafik seperti pada gambar4.7, sehingga didapat
Analisa sebagai berikut:
Tabel 5 Hasil Analisa Pengujian SIstem dengan Kontrol Beban 1 kg

Gambar 16 Grafik Respon Kecepatan Terhadap Waktu Tanpa Kontrol Fuzzy

Dalam pengujian ini dilakukan dengan cara megambil
satu sampel data tanpa menggunakan kontrol fuzzy atau biasa
disebut dengan istilah Open Loop. Set point disini
menggunakan 2000RPM. Disini apabila tidak menggunakan
kontrol grafik menunjukkan belum mencapai set point yang
diberikan yaitu 2000RPM.

Performa Respon
Hasil
Sistem
delay time (Td)
2s
Rise time (tr)
2s
Peak time (tp)
3s
Settling time (ts)
2s
Maximum Overshoot
10.25%
(Mo)
 Pengujian system dengan beban 2 KG
Dengan pengujian ini set point yang di berikan adalah
2000RPM dengan menggunakan beban 2 KG saja, Grafik
yang di hasilkan bias di liat pada gambar 4.4 berikut ini :

4.5 Pengujian Sistem Dengan Kontrol Logika Fuzzy


Pengujian Sistem Tanpa Beban
Dalam pengujian ini set point yang diberikan adalah
2000RPM tanpa menggunakan beban (apel) hanya mekanik
saja. Grafik yang dihasilkan bisa dilihat pada gambar 4.6
berikut ini :
Gambar 19 Grafik pengujian system dangan dengan beban 2 KG

Dari hasil pengujian sistem dengan menggunakan beban
1 KG dan kecepatan putar crusher adalah 2000 RPM
didapatkan grafik seperti pada gambar4.5, sehingga didapat
Analisa sebagai berikut:

Gambar 17 Grafik Pengujian Sistem Tanpa Beban dengan Kontrol Fuzzy
Tabel 4 Hasil Analisa Pengujian SIstem dengan Kontrol Tnpa Beban

Performa Respon
Sistem
delay time (Td)
Rise time (tr)
Peak time (tp)
Settling time (ts)
Maximum Overshoot
(Mo)

Hasil
2s
2s
3s
3s
4.15%



Pengujian Sistem dengan beban 1 KG
Dengan pengujian ini set point yang di berikan adalah
2000RPM dengan menggunakan beban 1 KG saja, Grafik
yang di hasilkan bisa dilihat pada gambar 4.7 berikut ini :

Gambar 18 Grafik pengujian system dangan dengan beban 1 KG

Tabel 6 Hasil Analisa Pengujian SIstem dengan Kontrol Dengan Beban
2 Kg

Performa Respon
Sistem
delay time (Td)
Rise time (tr)
Peak time (tp)
Settling time (ts)
Maximum Overshoot
(Mo)

Hasil
2s
2s
3s
3s
3.75%

4.6 Analisa Data
Berdasarkan grafik dalam percobaan Gambar 4.3,
Gambar 4.4, dan gambar 4.5 menunjukan bahwa dengan
kontroller fuzzy, putaran motor dapat terjaga dengan stabil dari
set point yang di tentukan. Dalam pengujian dengan set point
2000 RPM dengan beban 1 KG dan 2 KG dapat di lihat bahwa
pada awal alat di hidupkan RPM akan naik dengan cepat
menuju set point dan sistem akan langsung stabil. Pada
pengujian sistem yang di lakukan dengan set point 2000 RPM
dan beban 1 KG menghasilkan overshoot 2205 RPM,
sedangkan dengan set point 2000 RPM dan beban 2 KG
menghasilkan overshoot 2075 RPM. Sedangkan percobaan
sbelumnya yang sangat tidak setabil dengan menggunakan
kontrol PID error rise time lebih besar di banding dengan
kontrol fuzzy.
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V. PENUTUP
5.1 Kesimpulan
1.

2.

3.

Dengan mengiplementasikan Kontrol fuzzy dengan
fuzzy yang saya tanamkan pada mikrokontroler terdiri
dari Error adalah Kurang, SamaDengan, Ples, DError
adalah, - =, + dan memiliki Output lambat, sedang,
cepat. Prinsip kerja Chrusher ini yaitu menstabilkan
kecepatan motor chrasher terhadap berbagai macam
beban dari 1Kg dan 2 Kg yang mempunyai tetapan set
point sebesar 2000 RPM td = 2 detik, tr = 2 detik, tp =
3 detik, Overshoot = 3.75%, ts = 3 detik.
Beban apel di sini berfungsi sebagai gangguan pada
kontrol. Jumlah beban anna apel yang diproses pada
motor Crusher dengan metode fuzzy mempengaruhi
karakteristik sistem. Itu mempengaruhi kecepatan
motor DC yang berubah seiring waktu.
Pada proses crushing apel, jumlah beban dan setpoint
yang diberikan sangat berpengaruh terhadap waktu
crushing. Pada setpoint yang sama, jumlah beban
berbanding lurus dengan waktu crushing. Dan pada
beban yang sama, setpoint yang diberikan berbanding
terbalik dengan waktu crushing-nya. Serta diperoleh
waktu crushing apel lebih cepat menggunakan metode
fuzzy dibandingkan dengan tanpa kontrol, dengan
selisih waktu antara 2 hingga 3 menit lebih cepat
tergantung beban apel.

5.2 Saran
Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka penulis
merekomendasikan berupa saran-saran sebagai berikut
1. Untuk menggunakan fuzzy yang memiliki membership
function lebih dari 3. Agar hasil defuzzifikasinya lebih
presisi.
2. Dari segi mekanik, valve untuk penyaluran sari apel yang
telah dicrusher agar diperbesar agar penyaluran menuju
spinner lebih cepat.
Pada HMI akan lebih baik jika menggunakan aplikasi
interface yang lain agar bisa menampilkan waktu, dan
diberi masukan set point juga pada HMI.
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