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 Abstrak—Tempe merupakan makanan ciri khas dari
Indonesia. Untuk pembuatan tempe sendiri tergolong
sangat mudah. Kunci dasar dari pembuatan tempe adalah
bahan yang berkualitas yaitu kedelai dan proses
pembuatan. Dalam proses pembuatan tempe terdiri dari 4
tahap yaitu pengupasan, perebusan, inokulasi dan
pengemasaan. Pada proses perebusan, suhu harus
diperhatikan karena perebusan berfungsi sebagai proses
hidrasi agar biji kedelai dapat menyerap air sebanyak
mungkin. Namun proses perebusan yang dilakukan secara
manual masih mengalami kendala seperti suhu yang tidak
stabil. Maka dari itu pada penelitian ini dikembangkan
suatu kontrol agar dapat menjaga kestabilan suhu. Kontrol
tersebut menggunakan metode PI tunning Zighler-Nichols.
Kontrol tersebut akan ditanam pada Arduino. Arduino
akan mengontrol motor servo sebagai aktuatornya dan
thermocouple sebagai sensor suhu yang berfungsi sebagai
feedback. Dalam penelitian ini menggunakan setpoint 90 oC.
Berdasarkan perhitungan didapatkan nilai Kp = 2.124 dan
Ki = 23.1. Nilai tersebut kemudian dimasukkan kedalam
sistem dan sistem tersebut menghasilkan peforma respon
Rise Time = 16 menit, Over Shoot = 2.2 %, Error Stady State
= 3.3 % dan Setling Time = 18 menit.
Kata Kunci—Kedelai, Suhu, PI, Thermocouple, Arduino
I.

K

PENDAHULUAN

edelai (Glycine max L. Mer) merupakan salah satu
komoditi pangan dari famili leguminoseae yang
dibutuhkan dalam pelengkap gizi makanan. Kedelai
memiliki kandungan gizi tinggi yang berperan untuk
membentuk sel-sel tubuh dan menjaga kondisi sel-sel tersebut.
Kedelai mengandung protein 75-80% dan lemak mencapai
16-20 serta beberapa asam-asam kasein [1].
Menurut [2], Tempe merupakan produk olahan kedelai yang
nilai gizinya menjadi meningkat terutama protein, lemak,
karbohidrat dan vitamin. Kandungan gizi tempe juga menjadi
mudah larut dalam air sehingga mudah dicerna bila dibanding
dengan kedelai, keuntungan yang lain terjadinya kerusakan
zat-zat anti nutrisi pada kedelai
Pada proses pembuatan tempe, terdapat berbagai metode
pembuatan tempe. Namun, teknik pembuatan tempe di
Indonesia secara umum terdiri dari tahapam pengupasan dan
pemisahan kulit kedelai, perebusan dan perendaman, inokulasi
dengan ragi, pembungkusan dan fermentasi.

Proses perebusan kedelai adalah salah satu langkah yang
penting agar kedelai siap untuk di fermentasi dengan takaran
yang sudah ditentukan. Perebusan ini berfungsi sebagai proses
hidrasi, yaitu agar biji kedelai menyerap air sebanyak mungkin.
Perebusan juga dimaksudkan untuk melunakkan biji kedelai
supaya nantinya dapat menyerap asam. Pada umumnya proses
ini dilakukan secara manual dengan cara kedelai dimasukkan
kedalam panci yang berisikan air dan kemudian pemanasannya
menggunakan kayu bakar. Diantara jenis kacang-kacangan,
kedelai merupakan sumber protein paling baik. Akan tetapi,
ada faktor-faktor penghambat dalam pengolahan kedelai
sehingga harus diperhitungkan optimasi prosesnya. Variabel
tetap yang digunakan adalah lama perebusan 20 menit, suhu
perebusan 90o [3].
Dari hasil penelitian [4] pada saat proses perebusan kedelai
dilakukan, efisiensi waktu perebusan rata-rata 30 menit
menjadi 25 menit. Dengan pemanfaatan teknologi dan ilmu
pengetahuan bidang elektronika sebagai implementasi
pengoptimalisasian kualitas hasil proses perebusan kedelai
dengan mengendalikan suhu saat proses berlangsung. Agar
didapatkan kedelai yanng berkualitas dan dapat menyerap asam
saat proses peragian.
Dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh saudara
Tidar Naulana Bimantara, diketahui terdapat kekurangan dalam
perancangan ini yaitu efisiensi energi yang kurang optimal dan
kurangnya penggunaan sensor yang membuat pembacaan suhu
ruang perebusan kurang presisi. Maka dari itu penulis
berinisiatif untuk mengembangkan alat tersebut pada skripsi
saya yaitu “Implementasi Kontrol PI Pada Pengaturan Suhu
Untuk Perebusan Kedelai Dalam Proses Pembuatan Tempe”
dengan harapan dapat memberikan hasil yang lebih optimal dan
pembacaan sensor yang presisi.
II.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Tempe
Tempe adalah makanan yang dibuat dari fermentasi terhadap
biji kedelai atau bahan lain yang menggunakan beberapa jenis
kacang Rhizopus dan lain-lain yang juga dikenal sebagai ragi
tempe.
Berikut adalah langkah-langkah pembuatan tempe secara
umum:
1) Pengupasan dan pemisahan kulit, kulit biji kedelai
dikupas pada langkah ini agar miselium fungi dapat
menembus biji kedelai selama proses fermentasi.
2) Perebusan, langkah awal pembuatan tempe adalah
perebusan biji kedelai yang berfungsi sebagai
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3)

4)

5)
6)
7)

proses hidrasi agar biji kedelai menyerap air sebanyak
mungkin. Fungsi lainnya untuk melunakkan biji kedelai
agar dapat menyerap asam pada tahap perendaman.
Perendaman dan pengasaman, setelah kulit di pisah dari
kedelai, biji kedelai direndam. Tujuan dari langkah ini
ialah untuk hidrasi biji kedelai dan membiarkan
terjadinya fermentasi asam laktat secara alami agar
diperoleh keasaman untuk pertumbuhan fungi
Pencucian, proses ini dilakukan untuk menghilangkan
kotoran yang mungkin dibentuk oleh bakteri asam laktat
dan agar biji kedelai tidak terlalu asam. Bakteri dan
kotorannya dapat menghambat pertumbuhan fungi.
Inokulasi, dilakukan dengan penambahan inokulum,
yaitu ragi tempe atau laru.
Pembungkusan, biji-biji kedelai dibungkus atau
ditempatkan dalam wadah untuk fermentasi.
Fermentasi, biji bijikedelai
yang
sudahdibungkusdibiarkanuntukmengalami
proses
fermentasi.Pada
proses
inikapangtumbuhpadapermukaandanmenembusbiji-bijike
delai, menyatukannyamenjaditempe.

ujung – ujung dari kedua material tersebut diukur
menggunakan volmeter, maka akan terdeteksi adanya beda
potensial. Secara teori dua bahan konduktif tidak sejenis dapat
digunakan untuk membentuk suatu thermocouple.

Gambar 2 Single Junction Thermocouple
4. Motor Servo
Motor DC servo secara fungsional merupakan piranti yang
berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi gaya gerak
mekanik melalui interaksi dari dua medan magnet. Motor ini
terdiri dari sebuah motor DC, serangkaian gear, potensiometer
dan rangkaian control.

2. Arduino Mega

Gambar 3 Motor Servo DC
Gambar1Arduino Mega

5. PID (Proportional Integral Derivative)

Arduino Mega 2560 adalah papan mikrokontroler
berbasiskan ATmega 2560 (datasheet Atmega 2560). Arduino
Mega 2560 memiliki 54 pin digital input/output, dimana 15 pin
dapat digunakan sebagai output PWM, 16 pin sebagai input
analog, dan 4 pin sebagai UART (port serial hardware), 16
MHz kristal osilator, koneksi USB, jack power, header ICSP,
dan tombol reset. Ini semua yang diperlukan untuk mendukung
mikrokontroler. Cukup dengan menghubungkannya ke
komputer melalui kabel USB atau power dihubungkan dengan
adaptor AC-DC atau baterai untuk mulai mengaktifkannya.
Arduino Mega 2560 kompatibel dengan sebagian besar shield
yang dirancang untuk Arduino Duemilanove atau Arduino
Diecimila. Arduino Mega2560 adalah versi terbaru yang
menggantikan versi Arduino Mega.

PID(PropotionalIntegral Derivative)Controller merupakan
kontroler untukmenentukan kepresisian suatu sistem
instrumentasi dengan karakteristik pada system tersebut.
Terdapat 3 jenis komponen PID, yaitu Propotional, Integratif,
dan derivative. Ketiganya dapat digunakan bersamaan maupun
sendiri – sendiri, tergantung dari respon yang diinginkan
terhadap suatu plant.

3. Sensor Suhu Thermocouple

Dengan

Thermocouple adalah sensor suhu yang terdiri dari 2
material yang berbeda yang sambung pada kedua ujungnya.
Kedua ujung yang tersambung disebut junction, dimana
junction dalam gambar 2.1 hanya satu yaitu T jika kedua

u(t) = sinyal keluaran pengendali PID
Kp = konstanta proporsional
Ti = waktu integral
Td = waktu turunan

Dalam waktu kontinyu, sinyal keluaran pengendali PID
dirumuskan sebagai:
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Ki = konstanta integral
Kd = konstanta turunan
e(t) = sinyal kesalahan

2.

Blok Diagram Perancangan Sistem

Jadi, fungsi alih pengendali PID (dalam domains) dapat
dinyatakan sebagai berikut.

Gambar 4 Blok Diagram PID
Dari gambar 1 dapat dilihat persamaan dari masing-masing
kontrol algoritma P, I, dan D . Dan dimana pada masukan
sistem [u(t)] akan diproses terlebih dahulu oleh algoritma PID
dan akan diteruskan ke plant/ process. Proses ini akan
dilakukan berulang-ulang sampai hasil masukan yang di olah
oleh sistem sesuai dengan setpoint.
III.

METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai perancangan
keseluruhan sistem yang terdiri dari tiga tahapan yaitu
perancangan mekanik, elektrikdan perancangan kontrol.
1. Perancangan Mekanik

Gambar 6 Diagram Blok Sistem
Pada perancangan elektronik terdiri dari beberapa bagian
yaitu :
2.1

Rangkaian Pengkondisi Sinyal

MAX6675 dibentuk dari kompensasi cold-junction yang
outputnya didigitalisasi dari sinyal termokopel tipe-K. data
output memiliki resolusi 12-bit dan mendukung komunikasi
SPI mikrokontroller secara umum. Data dapat dibaca dengan
mengkonversi hasil pembacaan 12-bit data. Fungsi dari
termokopel adalah untuk mengetahui perbedaan temperature di
bagian ujung dari dua bagian metal yang berbeda dan disatukan.
Termokopel tipe hot junction dapat mengukur mulai dari 0 oC
sampai +1023,75 oC.

Perancangan mekanik meliputi perancangan desain katup
gas menggunakan servo, tungku untuk perebusan. Mekanik ini
dirancang dengan ukuran sebagai berikut :



Diameter : 22 cm
Tinggi
: 30 cm

Gambar 7 IC MAX6675
2.2

Gambar 5Desain Mekanik

Rangkaian Driver Motor

Rangkaian driver motor ini digunakan untuk mengatur
tegangan suply pada motor DC sesuai dengan nilai PWM yang
diberikan oleh mikrokontroler. Motor DC yang digunakan
dalam sistem ini memiliki spesifikasi tegangan sumber 12V
dan arus sebesar 5A. Sedangkan rangkaian driver motor DC ini
menggunakan IRF540 yang memiliki daya maksimal mencapai
150 W. Rangkaian driver motor ini mengunakan optocoupler
sebagai pengaman arduino karena saat motor DC bekerja
terhadap beban menghasilkan arus yang besar.

80

JURNAL ELKOLIND, MEI 2016, VOL.3, NO.1

Gambar8Rangkaian Driver Motor
3.

Perancangan PI(Proportional Integral)

Pada perancangan kontrol PI ini menggunakan metode
Zieghler-Nichols tunning kurva reaksi dikarenakan
berdasarkan respon yang diambil dari sistem sangat sesuai
dengan respon kurva reaksi.

Gambar 10Grafik Respon
Langkah selanjutnya yaitu mengambil nilai beberapa
variabel dari grafik respon yaitu Xo, Mu, T, Tdead. Nilai-nilai
variabel tersebut dapat diperoleh dengan bantuan garis pada
gambar grafik seperti yang ditampilkan pada gambar dibawah
ini :

Gambar 11 Respon Plant Berupa Kurva S
Berdasarkan gambar di atas sampling yang diambil adalah
perubahan suhu setiap 5 s, maka didapatkan :
Gambar 9 Kurva Reaksi
Langkah pertama yang dilakukan adalah mengambil respon
dari plant dengan cara open loop diamana regulator gas dibuka
secara penuh sehingga menghasilkan api yang besar. Dilain sisi
sensor thermocouple akan mendeteksi perubahan suhu setiap
detik.
Berdasarkan pengambilan respon dengan cara diatas maka
didapat gambar grafik respon seperti dibawah ini :

Xo
Mu
T
Tdead

= 90
= 89
= 1541
= 17

Sehingga, didapatkan :
t

Ϡ

Ϡ

th

th

Ϡ h

Setelah mendapatkan nilai Ko maka disubtitusikan kedalam
formula sesuai rumus perhitungan kurva reaksi yaitu :
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IV.

1.

ￇ

Tabel 1 Hasil Pengujian Sensor Suhu Thermocouple
No Sensor suhu
thermommeter
Eror (%)
1
30
31
3.3
2
40
42
5
3
50
53
6
4
60
62
3.3
5
70
70
0
6
80
80
0
7
90
90
0
Error total
2.5

PENGUJIAN SISTEM

Pengujian LCD

Pengujianrangkaian
LCD
dilakukandenganmenghubungkanrangkaian
LCD
danarduino.Kemudianmenampilkankarakterpada LCD melalui
program yang dijalankanpadaarduino.

Hasil
pengujian
menunjukan
bahwa
pembacaan
thermocouple masih memiliki error rata-rata 2.5%, namun
error masih terbilang kecil sehingga thermocouple masih
dapat digunakan sebagai sensor suhu.
4.

Pengujian Motor Servo

Pada
Motor
Servo
diujidenganmembandingkannilaiderajatnyapadabusurderajat.P
engujianinibertujuanuntukmengetahuiapakah motor servo
bekerjadenganbaikatautidak. Dalampengujianininilai yang
diukurmaksimumhanya 180º.
Tabel 2 Hasil Pengujian Motor Servo
Nilaiderajat Niaiderajatbu
Error
Servo
sur
%
0
0
0
30
32
6.6
60
61
1.6
90
92
2.2
120
121
0.8
150
151
0.6
180
181
0.5
Error total
1.8

Gambar 12 Pengujian Rangkaian LCD
2.

Pengujian Rangkaian Keypad

Pengujian rangkaian ini digunakan untuk mengetahui apakah
keypad dapat digunakan dengan baik dan dapat difungsikan
sebagai input sistem. Pengujian keypad ini ditampilkan pada
display LCD 16x2 dengan memberi input angka yang terdapat
pada keypad.

Hasil pengujian menunjukan bahwa pembacaan derajat
motor servo masih memiliki error rata-rata 1.8%, tetapi error
masih sangat kecil sehingga motor servo bisa digunakan
sebagai pengatur valve gas.
Gambar 13Pengujian keypad
3.

Pengujian Sensor Suhu Thermocouple

Pengujian
sensor
suhu
ini
dilakukan
dengan
membandingkan hasil pembacaan sensor suhu dengan
termometer. Pengujian dilakukan berdasarkan kenaikan
perubahan suhu.

5.

Pengujian Kontrol PI

Berdasarkan perhitungan dari perancangan kontrol PI yang
sudah dijelaskan diatas maka didapat nilai Kp = 82.38 dan Ki =
56.1 Selanjutnya nilai tersebut akan dimasukkan pada program
kontrol yang ada pada arduino dan diseting menggunakan
setpoint 90 oC dan time sampling 5 s.
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3.

80

4.

90

Gambar 14Respon Sistem dengan Kontrol PID
Berdasarkan respon sistem diatas menunjukkan bahwa Rise
Time = 16 menit, Over Shoot = 2.2 %, Error Steady State = 3.3
%, Setling Time = 18 menit. Grafik diatas juga membuktikan
bahwa nilai parameter PID yang diimplementasikan pada plant
sudahberjalan dengan baik dan mampu mempertahankan suhu
setpoint 90 ºC tetap stabil.
6.

Pengujian Sistem Terhadap Hasil Perebusan

Pengujianperebusankedelaidilakukan dengan pengambilan
sample
data
dari
beberapa
percobaan.Percobaandiujiterhadapsuhu60oC – 90oC.

No. Suhu
(oC)
1.

2.

60

70

Tabel3HasilPerebusanKedelai

Hasil

Berdasarkan hasil dari beberapa percobaan diatas didapatkan
bahwa :
1.

Suhu 60oC
 Rise Time
 Overshoot
 Setling Time
 Error Steady State

: 7 menit
: 1.6 %
: 9 menit
: 3.3 %

2.

Suhu 70oC
 Rise Time
 Overshoot
 Setling Time
 Error Steady State

: 9.3 menit
: 1.4 %
: 12 menit
: 2.8 %

3.

Suhu 80oC
 Rise Time
 Overshoot
 Setling Time
 Error Steady State

: 12 menit
: 2.5 %
: 15 menit
: 2.5 %

4.

Suhu 90oC
 Rise Time
 Overshoot
 Setling Time
 Error Steady State

: 16 menit
: 2.2 %
: 18 menit
: 3.3 %
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V.

PENUTUP

1

Kesimpulan
Berdasarkan penelitian dan analisa diatas dapat disimpulkan
bahwa :
1. Berdasarkan perhitungan didapatkan nilai Kp = 82.38
dan Ki = 56.1 dan pada setpoint 90oC menggunakan
kontol PI memiliki performaRise Time = 16 menit,
Over Shoot = 2.2 %, Error Steady State = 3.3 %,
Setling Time = 18 menit. Pada suhu 90oC sangat baik
untuk perebusan kedelai karena pada suhu tersebut
kedelai dapat menyerap air secara maksimal.
2. Berdasarkan pengujian sensor suhu masih memiliki
error 2.5 % dan pengujian motor servo memiliki error
1.8 %. Nilai error tersebut masih tergolong kecil dan
masih layak dipakai.
3. Kontrol PI pada perebusan kedelai bekerja sempurna
sehingga mampu menstabilkan suhu sesuai setpoint.
2

Saran
1. Pada setiap pembuatan alat harus memperhatikan
mekanik dan komponen elektrik yang digunakan.
Karena hal-hal tersebut sangat mendukung kinerja dan
hasil suatu alat.
2. Untuk kontrol agar mendapatkan sistem yang lebih
stabil dapat menggunakan metode lainnya.

DAFTAR PUSTAKA
[1] Suhardi, 2002. Hutan dan Kebun Sebagai Sumber Pangan
Nasional. Kanisius. Yogyakarta.
[2] Hermana, 1985.Pengolahan Kedelai menjadi Bahan
Makanan, di dalam S.Somaatmadja, M.Ismunadji,
Sumarno, M.Syam, S.O. manurung (ed), Kedelai, Pusat
Penelitian Pengembangan Tanaman Pangan, Bogor.
[3] Sudarsih, sudarsih and Kurniaty, Yuliana, 2009.
Pengaruh lama dan Suhu Perendaman Kedelai Pada
Tingkat Kesempurnaan Ekstraksi Protein Dalam Proses
Pembuatan Tahu. In : ‘Seminar Tugas Akhir S1 Teknik
Kimia Universitas Diponegoro 2009”, Jurusan Teknik
Kimia Fakultas Teknik UNDIP.
[4] Iskandar
Ismail,
ErdiusLantang.
(2009).PerbaikanSistemPerebusanKacangKedelaiPada
Usaha Produksi Tempe.JurnalAustenit. Vol.1, No 2.
JurnalJurusanTeknikMesin, PoliteknikNegeriSriwijaya.
[5] Ali,
Muhamad.2004.PembelajaranPerancanganSistemKontro
l
PID
Dengan
Software
MATLAB.
Yogyakarta:UniversitasNegeri
Yogyakarta,
JurusanPendidikanTeknikElektro.
[6] Bimantara, Tidar Naula. 2015."Implementasi Kontrol PID
pada Pengaturan Suhu untuk Perebusan Kedelai dalam
Proses Pembuatan Tempe". Skripsi Jurusan Teknik
Elektro, Politeknik Negeri Malang

83

